
zisnak, a fokozódásnak, az ellenpontozás
és a felelgetés ritmusának kellő figyelem
juthatna. (S egy zárójel erejéig hadd le-
gyem szóvá, ami, mint minden hasonló,
színpadainkon oly nonchalance-szal fől-
vállalt provincializmus, különösen sér-
tette a fülem: a latinos-keményen pat-
togtatott Sarl-Kvint, a nyújtott-franciás,
hangzásában egész más jelentéstartalmú
„Ken" helyett, elvégre a közönség nagy
része az egyiket éppúgy nem érti, mint a
másikat, lehetne hát helyesen is, vagy a
hasonló lezserséggel elpöttyentett Mon-
morency, alias Monmorenszi,
Monmorenszi helyett - megrögzött hitem,
hogy e jelek egy nem is oly mellékes
attitűd-ről vallanak.) A legszebben
Körtvélyessy Zsolt beszél Szapolyai
Jánosként, kár, hogy játéka túl szenvtelen.
Kezdetben a vajda titokzatosságának
avagy mesteri taktikájának vélhető, hogy
nem adja ki magát, de ha a királyi pár
előtt okkal kendőzi is el lelke redőit, a
közönséggel lehetne jóval őszintébb.

Ha magyarul nem értő néző látná a
szokványos színpadi középkort idéző dísz-
letet - hangulata csak a kerti képnek van,
mély ürességével -, figyelné az esemé-
nyeket, hallgatná a szövegmondást, azt
hihetné: történelmét celebrálja itt, kissé
ásatag eszközökkel, bárha tisztes színvo-
nalon, egy magyar színház. Soha el nem
hinné, hogy az európai szecesszió egyik
nagymesterének utánozhatatlanul egyedi
színpadi költészetével volt találkozása,
hogy szerelem és halál prerafaelita ízű
látomásával szembesülhetett (volna) S ez
tán a legnagyobb baj: az előadásból nem
derül ki, mi vonzhatta a színházat, mi a
rendezőt Szomory Dezsőhöz, mikor a
választott stílushoz régi és újabb drá-
mairodalmunkból oly nagyszámú mű áll
rendelkezésre.
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CSIZNER ILDIKÓ

Fejedelmi út

A II. Rákóczi Ferenc fogsága
Kisvárdán és Nyíregyházán

Szigligeti Ede nem mérte fukar kézzel
témáit, ötleteit, szavait. Mintha a magyar
drámairodalom több évszázados lemara-
dását igyekezett volna behozni azzal a
több mint tíz tucat művével, mely alkotói
műhelyéből kikerült. Volt közöttük gyen-
gécske, közepes, ám olyan, amelyik hosszú
távon megrengette volna a magyar színpa-
dot, nem akadt. Legalábbis utólag vissza-
tekintve nem. Mert megírásuk idején el-
vitathatatlanjelentőségük volt. Szigligeti
folytatta ugyanis azt a Kisfaludy Károly
által megkezdett utat, melynek célja a
nemzeti érzés felizzítása, a magyar törté-
nelmi dráma újjáélesztése volt. Így aztán
csaknem mindegyik művébe becsempé-
szett néhány hazafias mondatot, s ezek-
kel jószerivel sikerült is elfednie, hogy
dikciói akadoznak, jellemrajzai kimun-
kálatlanok, történetei inkább képszerűek,
mint drámaiak. Népszínművei is azért
arathattak sikert, mert közönsége mintha
tükörbe nézett volna, úgy szemlélhette
kicsit felületes, de azért „jópofa" ön-
magát.

A színpadi szerző Szigligeti mellett
létezett egy másik is; a titkár, a drama-
turg, a drámai szakigazgató Szigligeti, aki
a magyar dráma ügyének felkarolásával,
fiatal drámaírók színpadra segítésével,
olyan nagy tragikák elindításával, mint
Jászai Mari vagy Márkus Emília mintegy
előkészítette Paulay Ede Nemzeti Szín-
házának aranykorát.

S lám, mily hálátlan az utókor. Szigli-
geti Ede neve hallatán a nézőnek és a
színházi szakembernek egyaránt a
Liliomfi ugrik be. Talán nem is véletlenül.
Amellett, hogy a színészélet - pláne, ha
vándor - mindig hálás színpadi téma, el-
nagyolt és ezért tetszés szerint tovább-
építhető jellemrajzaival, szépen kidol-
gozható helyzeteivel olyan nyersanyagot
kínál, melyből egy jó formában lévő alko-
tógárda a finomabb és a könnyed szóra-
koztatás igényét egyaránt kielégítheti.

A II. Rákóczi Ferenc. fogsága nem ilyen!
Nem bármikor elővehető dráma, hanem
amolyan „ünnepre való". Bizonyára Szig-
ligeti is annak szánta, amikor 1848 őszén
benyújtotta a drámabíráló bizottmánynak.
Hiszen mi szebb kellett akkor a for-
radalom hevében égő pesti népnek, mint

hogy „hazánk szentje, szabadság vezére"
a dráma végén Tokaj lankáin kibontsa a
„Pro patria et libertate" zászlaját, és egy
országot vezessen az oly nagyon áhított
szabadság felé. Szinkronban lévő gondo-
latok társulhattak szinkron hangulatok-
hoz, s ezért követhette a Nemzeti Szín-
ház 1848. november 4-i ősbemutatóját -
ameddig csak lehetett - minden este
zajos sikert hozó előadás. A Bach-kor-
szakban a dráma izgató, a kormányzattal
szembeni ellenséges tartalma miatt el-
tűnt. 1861-ben ismét műsorra tűzhették -
ezúttal a Budai Népszínházban -, s ettől
kezdve közel fél évszázadon át ezzel a
darabbal emlékezett március 15-re a ma-
gyar színjátszás. Ebben az időszakban
tehát mementószerepet töltött be a II.
Rákóczi Ferenc fogsága. Petőfi szavaival
élve a néző lángolhatott és sírva fakadha-
tott, immáron nemcsak a Rákóczi-, ha-
nem a 48-49-es szabadságharc rész- és
végeredményeinek teljes tudatában.

És ünnep volt a Magyar Néphadsereg
Színház 1951. december 24-i megnyitása
is. A színház vezetése Szigligeti drámáját
választotta nyitódarabul. A műnek a ren-
dező, Várkonyi Zoltán a Magyar Nem-
zetben megjelent - és a nyíregyházi mű-
sorfüzetben idézett - cikkében érdekes
aktualitást tulajdonított: „Mi a szabadság
levegőjében beszélhetünk az elért sza-
badságról, és előadásunkkal ennyit sze-
retnénk átadni esténként 1200 nézőnek:
hazát építettél magadnak - szeresd, vi-
gyázz rá. Hazát építettél magadnak verej-
tékkel, készülj fel hát, hogy megvédd, ha
kell. Ezért a hazáért harcoltak őseid,
amely mosta tied. Békében építsd, béké-
jét építsd."

Patetikus szavak egy pátosszal teli drá-
ma elé a hidegháború éveiben, az ország-
építés nehéz időszakában. Mindenesetre
hosszú asszociációs láncra van szükség
ahhoz, hogy Szigligeti Ede történelmi
képei ezt a hangulati hatást kiváltsák.

De milyen ünnepre készült a nyíregy-
házi társulat, amikor először Kisvárdán a
nyári játékok keretében, majd ősztől a
Móricz Zsigmond Színházban is műso-
rára tűzte a II. Rákóczi Ferenc fogságát?
Hol vannak azok a kapcsolódási pontok,
melyeken keresztül a dráma a mához szól?
Mert talmi remény azt a magas hőfokú
érzelmi azonosulást elvárni 1987-ben,
mint az ősbemutató idején. Belemagya-
rázható ugyan, hogy arról szól a mű: ne-
héz helyzetben nagy elhatározásokra, fe-
lelősségteljes döntésekre, formátumos
vezetőkre van szükség, de ennek kibon-
tásához, az általánosságoknál mélyebb
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bécsi mulatságok színterévé, a hesseni
fejedelem rezidenciájává éppúgy, mint a
sárospataki várrá, a bécsújhelyi börtönné
vagy a tokaji dombvidékké. E gyorsaságra
szükség is van ahhoz, hogy a dráma
túlságosan szét ne töredezzék. Szigligeti
ugyanis sok apró képet rak egymás mellé a
leendő fejedelem életéből anélkül, hogy
azok összeillesztésére nagyobb gondot
fordítana. Így pedig éppen a lényeg marad
el. Az, ahogy Rákóczi megvívja belső és
külső csatáit, és ahogy lépésről lépésre
erősítve önmagát, felvállalja küldetését.
Nem nyújtanak segítséget ehhez a mellette
állók és az ellenfelek sem: vagy túl jók,
vagy túl gonoszak. A hiányosságokat
persze lehet magyarázni. A jelenetek nyi-
tottsága miatt okolható a tér, melyet gesz-
tusokkal és hanggal egyaránt be kell töl-
teni. Kőszínházba kerülve csendesebbé
válhat, intimebb, jobb lehet az előadás.
Mint ahogy az elkészületlen, egy látó-
szögből megvalósított szerepfelfogások is
módosulhatnak, finomulhatnak, a helyükre
kerülhetnek. Rendszerint így szokott ez
lenni. Addig pedig örülhettünk, hogy a
Kisvárdai Nyár zenés bohóságait megtörte
egy hazafias érzéseket erősítő történelmi
ismeretterjesztés.

A kőszínház azonban cáfolt, és meg-
döntötte a megszokáson alapuló hipotézist.
A II. Rákóczi Ferenc fogsága a kisvárdai
szabad ég alatt jobb előadás volt, mint a
Móricz Zsigmond Színház falai között.
Szigligetinek ugyanis árt a lecsupaszí-
tottság, az emberközeliség. Külső máz, stí-
lusbeli távolságtartás nélkül jobban szemet
szúrnak a dráma gyengéi. Pedig a mai
színpadra alkalmazó Kerényi Ferenc
alaposan átfésülte az eredeti szöveget. A
beszélt nyelvhez közelebb hozta a múlt
századit, és kikerültek azok a mondatok,
sőt jelenetek is, amelyek inkább csak

cizellálták, mintsem előbbre vitték a tör-
ténetet. Szigligeti műve ettől persze nem
lett jobb, csupán csak érthetőbb.

És fordítottan sült el a rendező Léner
Péter jobbító szándéka is. Azzal ugyanis,
hogy szereplőit nemcsak mai nyelven szó-
laltatta meg, de mai életérzések, gondol-
kodásmódok tolmácsolóiként, magatar-
tásminták, embertípusok megtestesítői-
ként küldte színpadra, egyben kiélezte,
hogy Szigligeti mennyire nem mai. A ter-
mészetes mozdulatok, a közvetlen hang, a
színpadi oldottság kibékíthetetlen el-
lentmondásba került az avítt szavakkal.

De megtört az egységes stílus azzal is,
hogy a történelmi drámában változatlan
formában megmaradtak a népszínműi ele-
mek. A nép, az istenadta, csupán betét-
számokként, az urak döntését magyarázó
szereppel türemkedik be a drámába. Lé-
ner nemis nagyon tud mit kezdeni velük.
Meghagyja, sőt fel is erősíti kívülállásu-
kat, oda nem tartozásukat. Rákóczi két
szolgája, Bálint és Kristóf meghajlással
lép be a történetbe, és mondókája után
ekképp is távozik. Kifigurázói, semmint
képviselői ők az alullévőknek. S ráadásul a
bugyuta Kristóf öntudatra ébredése
egybeesik Rákóczi eszmélési folyamatá-
val is. Nemcsak didaktikusabbá válik
ezzel az író egyébként sem csavaros gon-
dolatmenete, de a túlbeszéltség, a fölös-
legesség érzetét is kelti. A két színész,
Horváth László Attila és Kocsis Antal
kedvesen komédiázik, zsánerképeket raj-
zol a történelmiek közé. A néző honorálja
is hol tudálékos, hol ostoba hangjukat,
meghajlásaik után meg is tapsolja őket,
hiszen így szokás. Meg aztán kántáltak,
köpködtek, pöfékeltek is érte eleget.

Nem szerencsés megoldás az sem, hogy
takarékossági okokból ugyanaz a színész
több szerepben, hol Rákóczi híveként, hol
ellenfeleként jelenik meg. (Igaz, Szigli-
geti a néhány mondatos szerepekből fel-
vonultatott több mint egy tucatot.) Meg-
jelenésük ugyan helyzetgyakorlatnak jó,
ám a dráma gondolati íve ellen hat, és
ezért zavaró.

De mindez nem lenne akkora baj, ha az
előadásnak egyébként lenne íve. Ehelyett
azonban csak szépen megoldott jelenetei,
jól elkapott hangulatai vannak. Egy
zsolozsmás prágai kolostor, ahol Rákóczi
azt játssza, hogy túljár mindenki-nek az
eszén, s miközben elhiteti, hogy ő a
birodalom legbutább embere és leghívőbb
növendéke, saját önmegvalósítási terveit
szövögeti. Aztán egy táncos-mulatós bécsi
kép, ahol Rákóczi egy az arany-ifjak
között, s az élet élvezete közben

megfogalmazásához Szigligeti műve nem
ad kapaszkodókat. Hogy is adhatna, hiszen
ő még egész más nézőpontból szemlélte
és írta meg a kibontakozást. A köz Rá-
kóczija helyett inkább az a fiatalember
lehet érdekes, aki az ősök terhét cipelve,
külső és belső küzdelmek útján, önmaga
és mások becsapása árán találja meg igazi
arcát és helyét egy konfliktusokkal teli
korban. Helyesebben érdekes lehetne, ha
az író nem egy átlátszó, képről képre
lépegető fejedelmi leszármazottat bocsá-
tana útjára, hanem döntéseiben, elha-
tározásaiban motiváltabb, összetettebb
jellemet. Mivel ilyen nincs, elmélyülés,
azonosulás, együtt gondolkodás helyett
inkább csak bámészkodni lehet.

S ehhez a kisvárdai színpad a hátteret
adó várfallal egy meleg nyári estén alkal-
mas környezet. Léner Péter pedig han-
gulatot, atmoszférát teremt. Reneszánsz
dallamokkal, kuruc kesergőkkel hangol
rá a kicsit megemelt, de mégsem emelke-
dett, mind látványában, mind mozgás-
soraiban (M. Kecskés András munkája)
szépen megtervezett előadásra. A hely
szellemével nem ellenkeznek sem az oly-
kor főszereplővé előlépő fáklyák, sem az
impozáns zárókép megoldásai. Mint egy
egyre kiterjedtebb családfa ágain, úgy
gyulladnak fel a fáklyák, előrevetítvén,
hogy Tokaj után, Rákóczi nyomán az
országban hogy lesz egyre világosabb. A
fejedelem pedig díszmagyarban, a Rákó-
czi-induló dallamára - akárha egy Má-
nyoki-kép elevenedne meg - lovon vonul
be, hogy döntését meghozva ne csak kép-
letesen, de ténylegesen is - ahogy Ber-
csényi mondja - népe fölé magasodjon.
És jól működnek Székely László sok-
funkciós fém boltívei is. Egy-egy forga-
tással, újabb elem betolásával gyorsan át-
alakítható a prágai jezsuita kolostor a



eszébe sem jut, hogy magyar. Majd egy
kedves, esetlen leánykérési szertartás,
mely egy mozdulattal esküvőbe fordul át
a hesseni fejedelem lányával, Amáliával.
Ezekben a jelenetekben meglepő és ne-
rész váltások, gyors hangulati hullámzá-
sok és az erőteljes színészi jelenlét láttat-
nak az események mögé. Miközben Zrí-
nyi Ilona szívet szorító anyaisággal és or-
szágáért aggódó fejedelemasszonyisággal
igyekszik fiában a szunnyadó hazafiságot
feléleszteni, a rácsok mögött ott áll
Kolonits érsek, a gyám és a jezsuita páter,
hogy az első árulkodó jelre lecsapjon a
birodalom legveszélyesebb ellenfelére.
Szükség is van erre a „mankóra", mert
Szigligeti nem indokolja, hogy miért oly
biztos csalétek Zrínyi Ilona megjelente-
tése fia előtt, miért biztosak a fogvatartók
abban, hogy az anya előtt Rákóczi meg-
nyílik, és ha így is történik, hogy jut a val-
lomás illetéktelen fülekbe. Mert biztosan
nem Zrínyi Ilona lesz az áruló.

De hatásos a kolostorból kiszabadult
Rákóczi bosszúja is. A bécsi mulatságra
betévedő (vajon miért?) pater Knitteli ust
nemcsak szavaival kínozza a bohém vi-
lágfi képét magára öltő Rákóczi. Társai
segítségével komoly pszichikai tortúrá-
nak is aláveti. Mintha körhintára ültetnék
a bűnbakot, úgy forgatják vele a sok-féle
szerep közül most kínzóhelyként használt
díszletelemet. A megrémült pap magát
megadó, felemelt kézzel, ágaskodva
tapad a vastraverzhez. Menekűlni akarna
a rászegeződő fenyegető tekintetek, a felé
nyúló karok elől. De csak volt tanítványa
lábáig teheti. Gyors mozdulatokkal
megdöntik a kínzóeszközt, és a páter
tehetetlenül zuhan Rákóczi elé.
Tartásával mintha bocsánatért esedezne, a
helyzet azonban a teljes megalázásé,
melyből Knittelius gúnykacajtól kísérve,
eszeveszetten menekül.

E Szigligetit továbbépítő képszerűség
nem kíséri végig az előadást. Ahol meg-
maradnak az író szürkébe hajló színei, a
félbemaradtság látszatát keltő képei, ott a
produkció szétesik. A jó csapatmunká-
jukról ismert nyíregyházi színészek sem
tudják összefogni, élővé tenni. Belső moz-
gatórugók, előrevetítések és visszautalá-
sok nélkül, pusztán önmagukban és ön-
magukért létező akciókban nehéz is,

Így az a színész jár jól, akinek nem
képeken keresztül, hanem képen belül
kell építkeznie. Mint például a hesseni
fejedelmet játszó Bárány Frigyesnek. Ő
nemcsak a jóságos apát játssza el, aki
lánya kedvéért egy persona non gratát is
hajlandó a családjába fogadni, hanem a

hatalma teljes tudatában levő államférfit
is. A színész „en suite" alakítja ezeket az
érző potentátokat, ezért Szigligeti sem
okoz gondot neki. Most is magabiztos,
pontos és stílusban van. Ráadásul hoz-
záad a szerephez egy olyan köz- és öniró-
niát, mellyel mindenki fölé kerül.

Gaál Erzsébet Zrínyi Ilonája is ilyen
egyjelenetű, azzal a különbséggel, hogy a
színésznőnek ezért a nagyasszonyért meg
kellett küzdenie. Eddig elkerülték őt az
effajta klasszikusok, alkatától is idegen a
fennköltség, így idő kellett ahhoz, míg
egymásra találtak. Kisvárdán is meg-volt
már a kontúr, csak azok az eszközök
hiányoztak, melyekkel a fiával való ben-
sőséges, de elvárásokkal teli kapcsolat ki-
teljesedhet. Alakításában ezért több volt a
teatralitás, a kifelé szóló mozdulat. Nyári
emléknek most is megmaradt egy-egy
látványosan magasba emelkedő kar,
túlgesztikulált gondolat, de egészében a
játéka mégis nemesen egyszerű. Úgy tud
hangulatot, indulatot váltani, hogy köz-
ben alaptónusként mindvégig jelen van a
fejedelem özvegye, a Munkács védelmé-
ben részt vevő bátor asszony. S emellett
pontosan építi fel a fiával való kapcsolat-
rendszerét. A régen várt találkozás örö-
mét fokozatosan a kétségek foglalják el.
Mert Gaál Erzsébet Zrínyi Ilonája úgy
szereti a fiát, hogy benne I. Rákóczi Fe-
renc ivadékát, az ország megmentésének
letéteményesét is látja. Illetve látni sze

retné. S helyette egy „megdolgozott"
emberrel szembesül. Kér, könyörög, vá-
dol, régi szép emlékeket idéz, s mindezt
úgy teszi, mint bármelyik anya tenné, aki
emberré akarja alakítani a fiát. A színész-
nő egyre fátyolosabb hangja, egyre erőt-
lenebb próbálkozásai közvetítik az anya-
kínokat. De még a „nincs többé fiam"
kitagadását is úgy játssza el, mint aki az
utolsó lehetséges eszközt veti be azért,
hogy fiát visszarántsa a számára kijelölt
útra. Es Gaál Erzsébet is úgy rántja vissza
Szigligeti pátoszát, hogy megtartja ugyan
Zrínyi Ilona nagyasszonyiságát, de emel-
lett olyan anyai érzésekkel gazdagítja,
melyeket az író még elképzelni sem
nagyon tudott, legfeljebb lehetőséget
adott a ki-bontására.

Nem úgy, mint a dráma jó néhány
férfialakjának. Rákóczi gyámját, Kolonits
érseket például úgy írta meg, hogy az
már-már a színész „cserbenhagyása".
Megjelenik ugyan itt-ott, hogy ellenőriz-
ze, miként halad Rákóczi egyenpolgárrá
nevelése, s elégedettsége jeléül kegyeket
is gyakorol. De hogy mit, mikor és főleg
miért tesz, az még csak jelzésszerűen sem
fogalmazódik meg. Csikos Sándor
láthatóan nem is érzi jól magát ebben a
szűkre szabott érseki jelmezben. Kitalál
egy kenetteljes külsőt, imába kulcsolódó
kézzel - ami Kisvárdán látványnak elég is
-, de az egyházi vezető belső jellemzésé-
vel már nem tud mit kezdeni. Igy marad

Juhász György (II. Rákóczi Ferenc) és Gados Béla (Lehmann)



a rossz ember sztereotípiája, aki a pozitív
hősnek amíg csak tud, keresztbe tesz.

A famulusát, Knittelius pátert játszó
Stettner Ottónak egy hajszálnyival több
jut. Ő nemcsak gonosz, de nevetséges is
lehet. A színésznek is ez a szerepkör tet-
szik jobban. Megszégyenülni, megfuta-
modni jobban tud, mint tapsolni. Jezsuita
szigorának kifejezésére ugyanis csak ezt
vetheti be. Attól függően, hogy hányszor
veri össze a tenyerét, akképp viselkednek
tanítványai. E határozott indítás helyét
hamar elfoglalják a páter negatívumai. Az
öntömjénezés, a kicsinyesség, a gyávaság
hangsúlyozásában a színész ugyan
jeleskedik, csak ezzel éppen azt nem fejti
meg, hogy személye miért jelent veszélyt
Rákóczira.

Mátrai Tamás Longuevall kapitánya
sincs úgy megírva, hogy valóban drámai
alak lehessen. Véletlenszerűek és súlyta-
lanok a megjelenései Rákóczi körül, így
nem rajzolódhat ki az a nemzetközi vonal,
melyet képviselnie kellene. Pedig az
elcsapott osztrák kapitány a francia
érdekeket szolgálva legfőbb lendítője
lehetne a magyar szabadságharc ügyé-
nek, Rákóczi vezérré válásának. Csak-
hogy ehhez szöveg kellene. Hiányában
nemcsak a szerep, de Rákóczi döntésé-
nek meghozatala is a levegőben lóg. Van
viszont szöveg az árulóvá váláshoz. Mát-
rai is ebbe a jelenetbe - minta színészileg
egyetlen érdekes feladatba - kapaszkodik,
s ezzel a lényegtelenebb szálat erősíti.
Meg a hazafiasabbat. Azt, hogy Rákóczi
ellen magyart nem, csak külföldit tudott
az osztrák udvar megnyerni.

És hazafinak ott áll Rákóczi mellett
Bercsényi is. Igaz, jóval mögötte, hogy
fényét ne homályosítsa el. Ezért magyar-
ságtudata Rákóczi szertelenségének ellen-
pontozásához kevés, ahhoz pedig, hogy a
zászlóbontáshoz a végső lökést megad-ja,
nem elég súlyos. Nem növeszti azzá
Kisvárdán Szigeti András sem, csupán a
dúvadságát erősíti. Robusztus megjele-
nése, izzó szavai, ősmagyarsága a bécsi
mulatságon joggal kelt disszonanciát, és
váltja ki a piperkőc udvaroncból a kér-
dést: Ki ez a medve? De egyáltalán nem
medvés a kőszínházi előadás Bercsényije,
Rékasi Károly. Intellektuális alakot farag a
szerepből. Nem is tehet mást, hiszen sem
külső adottságaiból, sem belső színészi
alkatából következően nem tud robusztus
lenni. A szellemi párbajt azonban sem ő,
sem a Rákóczit játszó Juhász György nem
bírja szóval. Mindketten vesztenek.

A legtöbbet mégis Gados Béla Leh-
mannja veszti. Ő ugyanis Kisvárdán meg-

győzően játszotta el az önfeláldozó bará-
tot, akit az osztrák udvar besúgóként
kívánt használni. Az előadás emelkedet-
tebb hangja kedvezett is ennek a világot
kijátszó, hűséges, nemcsak szavakban, de
tettekben is élő embertípusnak. Gados
Béla nem lett más a kőszínházban, csak a
játék változott körülötte, s ennek követ-
keztében légüres térbe került. Reálisabb,
földhözragadtabb keretek között meg-
foghatatlanná vált az a romantikus hő-
sökre jellemző magatartás, ahogy Rákó-
czit börtönéből kimenekíti, és ezzel fel-
kínálja saját életét. Pedig az alakítása
relatíve szép.

Ugyanez Orosz Helga Amáliájáról csak
részben mondható el. Szerelmes lánynak
jó, szerető feleségnek annál kevésbé. Pe-
dig a szerep szerint az utóbbi lényege-
sebb. Míg a kézfogóig játéka tele van
ötlettel, bájjal, lendülettel, addig főkötős
asszonyként színtelen. Nehéz elhinni róla,
hogy Rákóczi magyarrá válásában orosz-
lánrészt vállal. Így van ez azért is, mert a
színésznő inkább csak fityulás öltözé-
kében s nem érzéseiben hozza Amália
szívből vállalt magyarságát. Játékából hi-
ányzik az a csendes erőszakosság is,
mellyel akaratát keresztülviszi. Ez az
Amália nem olyan határozott egyéniség,
aki mellett Rákóczi kiteljesedhetne.

Pedig ez a fajta közelítés Juhász György
II. Rákóczi Ferencének sem ártana. Ak-
kor legalább egy olyan erős motívum
lenne, amely döntését magyarázná. Így
azonban a nézőnek az a kényszerképzete
támad, hogy a vak véletlen sodorta Rá-
kóczit Tokaj lankáira, és a sors akarta,
hogy a hazáért és a szabadságért zászlót
bontson. Ezt támasztja alá Szigligeti kü-
lönálló Rákóczi-képekben gondolkodó
megfogalmazása is, és a színész sem
találja meg a különböző arcok között az
összekötő kapcsokat. Pedig néhányat kö-
zülük érdekesen és egyénien formáz meg.
A legösszetettebben az elsőt. A külvilág
felé szerepet játszó, önmagát kereső, szel-
lemi fogságra kárhoztatott fiatalembert.
Akár egy nagyon modern, mához szóló
alakítás is lehetne belőle. Szólhatna egy
olyan emberről, akit nyomaszt az ősök
terhe, aki szabadulni akar e kötöttségtől,
de környezete nem engedi. Nem magáért,
hanem felmenőiért szeretik vagy gyűlö-
lik. Ő pedig úgy lázad, hogy megpróbál
becsapni mindenkit, s eljátssza nekik azt,
amit látni akarnak. Oly meggyőzően,
hogy el is hiszik. Mert Juhász jól játssza a
fiatal Rákóczit. Hitbuzgónak, ostobának,
apolitikusnak mutatja. Jól kidolgozottak
azok a váltások is, amikor magára

maradva vagy Lehmannal beszélgetve
megnyílik, és előbújik az őszinte elkép-
zelésekkel teli kamasz. Még él, bár ko-
rántsem ilyen elevenen az életet élvező,
osztrák uniformist hordó, a magyar szót
felejtő világfi is, bár a színész alakításá-
ban több a felvett póz, s ezért úgy tűnik,
mintha Rákóczi továbbra is szerepet ját-
szana. Pedig ezek a bécsi kilengések in-
kább egy kipróbált és megelégelt élet-
forma megnyilvánulásaként lennének
igazán érdekesek. Szemérmes
kedvességével megkapó a leánykérési
jelenetben, s aztán vége. Azt az utat,
mely Rákóczit a harcmezőig, az éretlen
fiatalembert pedig a felnőtté válásig
elvezeti, Juhász György nem járja be. A
már annyiszor felemlegetett írói
segítségen kívül hiányoznak a színészi
eszközök is. Nincsenek meghatározó,
sorsdöntő, lényegtelen vagy közömbös
lépések. A színész minden belső
meggyőződés nélkül, egy-formán
lépeget. Nem csoda hát, hogy II. Rákóczi
Ferenc fejedelmet nem éri el.

Mint ahogy az előadás is kissé elmarad
a társulat múlt évadi produkcióitól.
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