
rutinos színész talán már álmából feléb-
resztve is hibátlanul játszaná a kisüstit
nyakaló joviális és kisszerű öregember
figuráját, akinek modorába ezúttal - a
szerep követelményeinek megfelelően -
némi szenteskedő színt kever. Csurka
László Barla alakjának elsősorban a gát-
lásosságát állítja előtérbe. Könnyebben
elhiteti velünk (és özvegy Gáborynéval),
hogy számára a legnagyobb öröm és meg-
tiszteltetés, ha mindenét a szeretett
asszonynak ajándékozhatja, de rejtett
érzelmeiről nem szokott és nem tud
beszélni, mint azt, hogy valóban
szerelmes és szerelmet ébreszt.

Béres Ilona az első felvonásban több
árnyalattal élesebben karikíroz, mint ját-
szótársai. A kinyújtott kartól irtózó „be-
teg" betáplált komplexusait a szükséges-
nél harsányabban hordja. A gyógyulását
követő átváltozásakor elsősorban a jel-
meze, a váratlan babos kendő az, ami
megzavar: mintha nemcsak asszonyiságát
ébresztette volna fel a vincellér, de
osztályhelyzetét is megváltoztatta! Nyo-
masztó gondokkal küzdő, a realitástól el-
szakadt, kissé lila lelkületű földbirtokos-
asszonyból a jövő elé mosolyogva tekintő
szorgos parasztasszonnyá alakul.

A moliére-i komédiák leghálátlanabb
része a szerelmespár megjelenítése, Tóth
Évának és Rubold Ödönnek jutott. Illyés
azonban, bízvást elmondhatjuk, bőkezűbb
volt mesterénél a fiatalokkal. Hiszen a
maga módján Dudás is karakterszerep.
Rubold Ödön, aki engem máig nemigen
tudott meggyőzni jellemformáló erejéről,
ezúttal színesebben és felszabadultabban
játszott, mint sok korábbi szerepében.
Népboldogító eszméinek elő-adása nem
kínál igazán hálás komédiás lehetőséget,
de a Szmuk megsemmisítésére előadott
tudálékos szöveg kétszólamúsága, a
szerepen belül vállalt szerep-játszás -
kitűnő. Színesíti a darab minden
értelemben pozitív hősének győzelmét,
hogy a szép doktornőt ostromló szenve-
dély egyre fokozódó türelmetlenséggel,
bosszúsággal keveredik, s a hódítás gör-
cse csak a beteljesüléssel oldódik. Rubold
Ödön számlájára íratik, pedig való-
színűleg szerzői utasítás lehet, az a játék
folyamatát megzavaró, naturalista köp-
ködőszám, aminek az égvilágon semmi-
féle közlendője, tartalma nincs, csak meg-
zavarja a hőssel való mind szorosabb
kapcsolatunkat.

Tóth Évától Klára doktornő szerepe
elsősorban bájt, tudással és józan ésszel
alátámasztott varázserőt követelt, amivel
úgy korbácsolja fel a körülötte levő

férfiak vágyát, hogy közben mentes ma-
rad mindenféle kacérságtól, magakelle-
téstől. Tóth Éva játékában - feltehetően,
hogy a doktornő sziluettjétjellemmé nö-
velje -, a belénevelt szűzi tartózkodásra,
fegyelemre, az entellektüel nő gátlásaira
épít. Alakítása különösen a nem kívánt
szerelmi ostrom alatt - tehát amikor
Szmuk doktor tolakodó udvarlását igyek-
szik kivédeni - feltétlenül hiteles, viszont a
Dudásnak való szerelmes behódolás
jelenetében nem igazán meggyőző.

A közönség - ellentétben az ősbemu-
tatón megjelentekkel ezúttal zavartalanul
mulatott a premieren. Még akkor sem
berzenkedett, amikor érződött, hogy a
játékosok nem gondolatokkal, nem a
jellem- vagy a helyzetkomikum eszkö-
zeivel, hanem helyenként vulgáris ötletek
túlhajtásával, erőnek-erejével akarják
nevettetni.

A freudizmus helye, értékelése is meg-
állapodottabb ma annál, semmint hogy az
általa ihletett vagy ürügyén tolmácsolt
szatíra bármiféle érzékenységet sértsen.
Ennek ellenére úgy gondolom: egy-két
apróbb húzás javára vált volna a szöveg-
nek. Senki sem reklamált volna, ha a
Freud Mózes-tanulmányára vonatkozó
konkrét utalás, vagy a név szerint kipel-
lengérezett Ferenczi-idézet kimarad a
replikákból.

A várszínházi felújítás negyven év után
is igazolta a darabot. Nem avatta
remekművé, és nem tüntette el a szöveg
szövetén észlelhető kisebb kopásokat,
nem takarta el a „didaktikus lólábakat"
sem. De színvonalasan szórakoztatott, s
közben igencsak módot adott a gondol-
kodásra. A Nemzeti Színház - akármilyen
meggondolásból tette - helyesen
választott. Ami a rendező távlati célkitű-
zését illeti, nem hiszem, hogy ez az elő-
adás betöltené azt a feladatot, aminek
megoldására Sík Ferenc joggal törekszik:
valóban demonstrálni, hogyan kell és le-
het Illyés drámáját a legméltóbban a szín-
ház nyelvére lefordítani.

(A cikkfolytatását a következő szá-
munkban közöljük.)
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TARJÁN TAMÁS

Lezuhanó üstökös

Az áruló Kecskeméten

Egy-egy előadás összképének kialakítá-
sában nemegyszer jut fontos szerep a
rendező által kitalált néma figuráknak,
akik szimbolikus és valóságos jelenlé-
tükkel, csöndjük titkaival érdekesebbek
lehetnek a beszélő személyeknél. A szót-
lanul, árnyként suhanó nyomozó, detektív
például kiválóan megfelel a feszélyező
atmoszférateremtésre, látunk - már ebben
az évadban is láttunk - belőlük épp
eleget. Seprődi Kiss Attila is játszat egyet
Németh László Az áruló című Görgey-
drámájának kecskeméti megeleve-
nítésében. Tejfelesszájú titkosrendőr, a
rögös pályát próbálgató gyakornok kém-
kedik a klagenfurti ház körül: Bécs nyil-
ván elegendőnek vélte, ha siheder kopót
járat a ketrecbe zárt nagyvad nyomában.

1849. október 7.
Tegnap Aradon kötelet hurkolt a hó-

hér, vagy golyó ütött kokárdát a táborno-
kok szívén. A száműzött fővezér, a fegy-
vert letevő, ma tudja meg, hogy a szabad-
ságharcot eltipró Habsburg örökre vérrel
pecsételte az ő mind hangosabban sutto-
gott árulóságát.

A ketrec - kalitka. Molnár Gabriella
díszlete a rabság, a fogvatartottság evi-
dens jelképét vitte a színpadra. Az ele-
gánsan hajlított, szépen kivitelezett, egy-
két nemes bútort megtűrő drótrácsozat
eltávolít a történelmi konkrétságtól, s
általánosabb erkölcsi és lélektani követ-
keztetések levonására noszogat. Igen sze-
rencsésen, mert a darabra meddő viták
rétegei kövültek. Mennyiben elfogad-
ható és mennyiben tévesztett az író igaz-
ságtevése Kossuth és Görgey párharcá-
ban? A tudós aszkéta, a zseniális katonai
tálentumú parancsnok képében tisztán
önmagát fejezte-e ki Németh László?

A Homályból homályba című emlék-irat
Áruló-szakasza - mely legkevésbé erről a
műről szól - és más források világossá
teszik az alkotói szituációt és szándékot.
1954-ben keletkezett a dráma, midőn
Némethnek a testvérek-konfliktust kellett
megszenvednie. Úgy érezte, saját
nemzedéktársai, egykori szövetségesei
fordulnak ellene, amiért békülékeny arcot
igyekezett mutatni a sokáig kirekesztő, a
Galilei-dráma huzavonájában véleményét
állandóan változtatgató kulturális



kötelességtudás kivételes esetben még a
becsületet is odadobhatja."

Seprődi Kiss Attila rendezésének alig-
hanem ez a mondat, ez a bizonyosság az
alfája és ómegája. Sokkal hozzáértőbb
kézzel nyúlt ehhez a drámához, mint
korábban a Villámfénynél felvonásaihoz.
A vonzó kecskeméti nekifeszülés, a Né-
meth-darabok sorozatos játszása erre a
higgadt, tiszta - ám sajnos csak egy-két
epizódjában megragadó előadásra ala-
pozhatja sikeresebb, teljesebb folytatását.

A rendező a kalitkadíszlet segítségével
kiterjesztette a morális fogvatartottság
dilemmáját. A ketrec metaforája huszadik
századi sorsproblémákig lendíti az együtt
gondolkodó értelmet, a darabra ráhangolt
lelkületet. A maradás, a vállalás, a
kitartás, az elviselés etikai programja
példaemberséggel glóriázza Görgeyt.
Glóriázza? Csak hibáival együtt. Az áruló
- Németh szerint - „sokkal magasabb
fokon marasztalja el Görgeyt s mutatja
meg Kossuth nagyságát, mint az Illyés-
darab; mint bizonyos pörökben, a vádlott
vajúdja ki lelkéből hibáját, s ő ismeri föl
eltaposójának kiáltó emberi gyengeségeit
túlfénylő dicsőségét".

Az elvont-átplántált, harsogás nélkül
maibb tanulságok még teltebben szólal-
hattak volna meg, ha az előadás bátrabban
vállalja az asszociáltatást, s nem könyököl
vissza folyton a szöveg biztonságot adó
korlátjára. Talán a színpadkép is lehetett
volna radikálisabb. A most kétharmadosan
zárt, elöl, a közönség felé azonban rács
nélkül nyitott kalitka kiképzésével rögvest
enyhít is szigorú jelentésén. (Teljes
csukottsága nem gátolta volna az
események szemlélését, s a kint-

Németh László: Az áruló (kecskeméti Katona József Színház).
Nagy Attila (Görgey Artúr) és Kovács Gyula (Moro)

bent összesimításában sem okozott volna
gondokat, ha a most csak hátul megnyíló
fehér drótkeret ajtók helyett felőlünk is
vezetne bejárás.)

A darab terheinek java részét a cím-
szereplő hordozza. Nagy Attila termete,
maszkja, jelmeze révén is illúziót keltő
Görgeyként egyéníteni tudja a figura jól
ismert, szakállas-szemüveges színpadi
sablonját. Indokolatlan, hogy - ha nem
szóvétés volt - a színész harminc helyett
negyvenévesnek mondja Görgey-önma-
gát a testvérével, Gidával zajló jelenet-
ben. Görgey a kiválasztott októberi napon
közelebb állt a harmincegyhez, mint a
harminckettőhöz. Tábornoktársai kivég-
zésén érzett lelki háborúja egészen más-
ként robajlik a még fiatal, mint a közép-
korú emberben. Dramaturgiailag föltét-
lenül a harmincéves férfi képe az elfo-
gadható, aki most lesz majd apa, s egyéb-
ként még több mint kétszer annyit él,
vezekel, mint amekkora földi utat eddig
megtett. Nem adhat okot aggodalomra,
hogy Nagy Attila mintegy két évtizeddel
túl jár Görgey darabbéli korán (Bessenyei
Ferenc is játszotta ötvenévesen a
szerepet). A fővezér fiatal, de nem fiata-
los: pszichés alkata és a közelmúlt tépázó
viharai miatt jóval idősebbnek látszik
tényleges esztendeinél. A bensejében dúló
konfliktus egyikgerjesztője az, hogy mint
fiatal férj s a negyedik X-be épp csak
belépett férfi a kezdő stációnál tudja
magát - de mint bukott szabadságharcos,
mint áruló már temetkezne azokba az
árkokba, melyeket évtizedeknek számító
évek ástak elméjébe, szívébe.

Nagy Attila eszközeinek dicséretes
(nem mindig tapasztalt) takarékosságával,
visszafogott indulataival, fojtott hang-
hordozásával jól megfelel a nagy önural-
mú, edzett testű és lelkű, a humaniórákban
és főként a reáliákban tudósi jártasságú
katona image-ának. Ahogy környezetéből
fejjel kimagaslik: egy felnőttkorát,
önállóságát kereső ország akadémikusa.
Vegytanban, hadászatban - az ön-
fegyelem és a helyzetértékelés kultúrájá-
ban is. Fanyar, meditáló, nyugatias típusú
értelmiségi, elszánt demokrata.

Ezt a nyugatiasságot helyesen engedi
közvetve érvényesülni Seprődi Kiss Attila,
s ezzel is teret nyit annak a finom stiláris
motívumrendszernek, amely Németh
László tollán Görgey és a meg nem jelenő
- ám nem szükségképp eleve alárendelt -
Kossuth világnézeti, történelem-szemléleti
és presztízscsatáját a valóságos és
látszatengedmények ellenére mindig a
„klagenfurti remete" javára dönti

politikának. „A nemzedék miatti panasz
sírta volna ki magát" az ekkortájt terve-
zett színműben, a József és testvéreiben. A
szabadságharcban kudarcot valló, emelt
fővel - a sereg véráldozata nélkül - tá-
vozó Görgey Artúr 1849 őszi élethelyze-
tében kétségtelenül a maga teljesnek hitt
csődjével fedezett fől párhuzamot, az alte-
regós megfeleltetés mégis félrevinne.
Hiszen a másik vélt önképet is elhárí-
totta: ,,... kissé megdöbbentett a behe-
lyettesítés, amely szándékaimban nem
volt: Galilei én vagyok, az inkvizíció az
államvédelmi. . ."

A generációs polémiát Illyés Gyula két
művének zavartalan sikere is szította (e
leghívebb társsal szembeni tartózkodását,
akkori fenntartásait is rögzítette Németh
László). „Az Ozorai példában és a
Fáklyalángban megütött Görgey beállítása
- olvassuk. - Görgey újabban megint áruló
lett; minden ítélet gyanús, ha az
ellenkezőjét nincs módom állítani...
Görgey nem volt áruló, de Kossuthnak
igaza volt, amikor bűnbaknak odadobta -
a nemzet önérzetének szüksége volt erre
az áldozatra. Nekem már a Fáklyaláng
nézése közben az volt az érzésem, hogy
az igazi dráma - legalábbis Görgey ré-
szére - később kezdődött, amikor a nagy
hadjáratok zaklatása után az események s
fej sebe kábulatából a klagenfurti depor-
tálásban magához tért, s rájött, hogy az
áruló - joggal vagy jogtalanul - örökre rá
van már sütve. Ha egyszer darabot írnék
róla, én ezt írnám meg - egy romantikán
nevelődött ember összeszokását ezzel az
iszonyú szereppel." Galilei visszavont
tanaival, Görgey elfogadott árulóságával
egyazon meggyőződést erősít az író:
„...egy magasabb, a századokba néző



el. A „lezuhanó üstökös" monumentáli-
sabb, mint a nemzet égre álmodott álló-
csillaga. A szövegben akad célzás arra,
hogy Kossuth Lajos „a maga szökdelő
képzeletével" a keleties, ázsiai fajta reali-
tásoktól elszakadó, szószaporító, ködvár-
építő típusát testesítette meg. Kossuth és
Görgey különbségét fokozza, hogy az
előbbit, leminősítőn, olykor a női princí-
pium felé taszítja az író, az utóbbinál meg
mindegyre a férfiasságot, keménységet
nyomatékosítja. „Ön azt mondja, Kossuth
hazudik... - vitázik a tábornok
tisztelőjével, Moro posztógyárossal. - De
ezt nem úgy kell érteni, hogy nem hiszi
azt, amit mond. ó úgy hazudik, mint az
asszonyok, akikben az érzelem elborítja
az elmét, s tényként állítják, amit kíván-
nak, s képzeletük ugyane hatásra, mint
emlékezet működik." Moro szerint „Hogy
asszonytermészet: egy államférfinak nem
jó ajánlólevél..." - mire Görgey replikája:
„Az eredmény mást bizonyít. Kossuthnál
igen sokszor, s az asszonyoknál is.
Vannak hazugságok, amelyek élesztői az
életnek: ott, ahol az igazság elnyomja
őket..."

Nem csupán az előnyösnél nagyobb
távolságot tartó, csak befelé néző színészi
játék következménye, hogy a cím-
szereplő elszigetelődik a többiektől, s
alig-alig jönnek létre fölvillanyozó figu-
rakapcsolatok. Nagy Attila ugyan Görgey
önszánásában, magafölmentésében
melodramatikusabb az elfogadhatónál, ez
azonban futó jelenség, s ettől még
működhetne a szellemi-lelki találkozások
kémiája. A baj az, hogy - sejtette az író is
- az epikus és főleg az esszéisztikus elem
elterpeszkedik a drámában, amely a
tizenegy további szerep ellenére is kez-
dettől monologikus formát ölt. A rende-
zés, a színészi játék nem kontrázta, nem
oldotta ezt, sőt mintha mindenki bele-
ment volna az önkéntelenül átvett ma-
gánbeszédbe. Nagy Attila Görgeyje meg-
tartja magának a vívódásait. Önmagában
is elegendő médiuma a morális vergő-
désnek; mások nélkül éli meg, s nem a
hozzájuk való viszonyban az árulóságot.
A mű drámai természete ettől csökevé-
nyes - ahogy ezt eddig valamennyi föl-
dolgozása és valamennyi kritikai analízise
bizonyította. A félsiker eleve benne van a
darab matricájában - aminthogy a fél siker

is a főhős alakrajzában és erkölcsi
küszködésében.

A Görgey-Kossuth viszonylat előbbit
fölérendelő értékelésében a mentalitás-
beli-historikus (nyugati és keleti típus),
valamint a nembeli (asszonyos és férfias)

különbségeken kívül a familiáris termi-
nológia közvetett jelentéseivel is érvel az
író. Kossuthot sokszor mint „Kossuth
apánkat" említi ellenlábasa, s ettől egy
csapásra gúnyosba vált a nevéhez tapasz-
tott szó családias melege, bizodalma. Le-
fokozódnak a „fiak", akik apaként-atya-
ként szinte istenítik a nagy szavaktól lel-
kesítő beszédeiben ugyancsak nem tar-
tózkodó államférfit; akik a pater fami-
liasban keresik a pater patriaet. Németh
mesteri íráskészségére vall, hogy ugyan-
akkor Görgey többszörösen kiemelt
valóságos apasága visszaveszi, illetve
átveszi Kossuth e szimbolikus rangját!
Az ifjú hitves, Adél maga is némi
gyermeki tisztelettel vonzódik urához a
csöndes-szép szerelem mellett, s a
korábban elvetélt első magzat komor
emlékét épp most azzal feledteti, hogy a
fogvatartottság paradox nyugalmában
kihordja Görgey gyermekét.
Legrosszabbkor - és legjobb-kor jön az
apaságélmény, az újfelelősség, amelynek
döntő része van abban, hogy a fővezér
visszahátrál az öngyilkosság sza-

kadéka széléről: családapának. Erősödik
a motívum azáltal is, hogy Görgey vál-
lalja bátyja két gyermekének nevelését.
(Kecskeméten a kis Gyula és Károly mint
Gyula és Karola jelenik meg, nyilván
mert Bán Henrik és Bán Viktória találta-
tott valóban alkalmas, ügyes gyerekszí-
nésznek. Nem is az életrajzi tényektől
való elkanyarodást fájlaljuk az apró vál-
toztatásban. Németh László nagyon jól
tudta, hogy két neveletlen süvölvényfiút
kell adnia Görgey katonaszigora alá,
hogy kibukjék belőle a keménykezű
pedagógus.)

Hálójába fogja a drámát a testvéri vi-
szony is. Szituációvá lesz az a konfliktus,
melyet az író az ötvenes évek első felé-
ben átélt. Két vér szerinti testvérnek is jut
szerep. Gida, Görgey bátyja derék, fele-
sége szeszélyétől kormányzott, s ezért
mindenben ingatag férfi. Ilyennek játssza
a rövid jelenetében is sokféle karaktervo-
nást villantó Lengyel János. A puhány,
bizonytalankodó, nem teherpróbákra ter-
mett báty egyszerre szeretné és nem sze-

Kiss Jenő (Reviczky) és Nagy Attila (Görgey) a kecskeméti előadásban (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)



retné, ha az ő ereiben is Artúr vére foly-
na. Lengyel János csak azért indul öccse
felé, hogy rögtön meghőköljön tőle, s
ahogy idegenkedve hátrafelé lép, már
készülne megint az ölelésre. Nem bírja,
mert nem érti a másik közelét. Méltatlan
rágalmak gyalázkodó rémhírével is elő-
hozakodik, s bár jobb belátásra tér, ő is
többé-kevésbé bűnösnek tartja öccsét.
Nem attól könnyebbül meg, hogy nem
az, hanem hogy ekként ő is mentesül, ha
mentesül a családi szégyentől.

István, az ifjabbik fivér az ellenpélda.
A tanítvány, a famulus, akire Németh
éppen úgy vágyott mindig - eszméi iga-
zolójaként, továbbvivőjeként -, mint Gör-
gey. Turpinszky Béla hiteles külsőt, jó
megjelenést, szép szóejtést kölcsönzött a
figurának, rajongásában is csak néha ér-
ződött a mesterségesen csiholt tűz. Be-
csületesen megfelelt a jó testvér kívánal-
mainak, akiben az író és a hős maradék
reményei összpontosulnak; aki az utó-
kornak fogalmazza a krónikát.

Erőltetettség nélkül megférne a test-
vérek-viszonyban néhány további alak is.
Reviczky, Görgey volt adjutánsa a tisz-
tességet, a Látogató a tisztességtelensé-
get hozza Klagenfurtba. Kiss Jenő a hű-
ség, a főhajtás mellé a fáradt távolságtar-
tást, a már-már ironikus keserűséget is
odavonja: a nemzeti szabadságküzdelem
órája megállt, a történelemtől Görgey
Artúrnak szabott idő visszahozhatatlanul
elmúlt. Hollai Kálmán a rendezővel
együtt jól választott, amikor csúszó-má-
szó gerinctelenség helyett katonás álor-
cában mutatta meg a becstelen embert.

Moro posztógyáros a főhős belső, vi-
tatkozó énjeinek egyikeként is fölfog-
ható. Részint azt mondja, amit a fölol-
dozást áhító Görgey hallani szeretne,
részint „végszavaz" neki, hogy ebbe a
láncszembe akaszthassa a saját mondan-
dóját. Nem csekély erőfeszítésébe kerül-
hetett Kovács Gyulának, hogy ebből a
papirosalakból jellemet formáljon. Gör-
gey közelében (és színpadi értelemben is)
szuverén embert, akit akkurátus maga-
biztosságból, szelíden bogaras bölcsel-
kedésből, a vagyon adta biztonságból gyúrt
a teremtő. Ezen a „féltestvéri" körön
helyezkedik el George, Görgeyné inasa
is. Csiszár Nándor a halk, hű cselédek
családiasságával, nesztelenségével teszi,
amit kell. Nem alázza és nem emeli a fi-
gurát, aki tisztában van házon belüli fon-
tosságával és jelentéktelenségével. Sep-
rődi Kiss Attila Mainz könyvkereskedője,
aki szívesen szerződne Görgey emlékira-
taira, hajlottságával a kisemberi hódolást

érezteti, de kezét a várható haszon remé-
nyében dörzsöli.

A mértéktartó, puritán előadást jóté-
konyan borzolja Görgeyné és Moróné
jelenléte. Sándor Erzsi Adélként változa-
tos fénytöréssel, gazdagon éli férjének
tüköréletét. Sokszor rajta, benne látszik,
egy kézmozdulat megtörő lendületében,
egy arcizom rándulásában az, amit Gör-
gey messze néző szeme üzen. Csák Zsu-
zsa az értetlenek színes szabadságával
szálldos barátnéja és a tábornok körül. Ez
a kendőzetlen - azaz tarka jelmezekbe
kendőzött - butuskaság csalafinta dolog.
Életelixír is; és humorinjekció a zord
számvetésű drámának. Mindkét színész-
nő meg-megpezsdíti az előadást.

A kecskeméti bemutató nem másította
a darabról kialakított eddigi képet. Mint
állomás lehet jelentős: egy hosszú távú
vállalkozás magasabb pontjai felé
segíthet. Egyébként Hermann István
meg-állapítása látszik igazolódni:
„...Németh dramaturgiája mennyiségileg
kitűnően adagol, de mégis a minőség új
foka, a minőség forradalma hiányzik
belőle végül. Az áruló jellegzetes Németh
László-i történeti dráma. Jellegzetes
annyiban, amennyiben valóban egy
történelmi félreértést szeretne tisztázni,
tehát nyíltan és határozottan a
félreértettség drámáját és a félreértések
összetevőit akarja meg-rajzolni.
Jellegzetes annyiban is, hogy hőse
tipikus intellektuel, aki történelmi
szerephez jutott. Szinte véletlenül, aka-
rata ellenére. Végül jellegzetes annyi-
ban, amennyiben csupán a portré érdekli
itt a szerzőt..."

S mi érdekli Görgeyt? „Én a magam
dolgát is úgy akarom nézni, ahogy Red-
tenbacher mellett a kókuszolaj szilárd és
illó zsírjait..." Lenyűgöző a tárgyilagos-
ság óhajtásának e vegytiszta megnyilvá-
nulása. A dráma erényeit és fogyatékos-
ságait mérlegelve mégis arra a prózai
eredményre futja csak, hogy a történe-
lem - nem kókuszolaj.

Németh László: Az áruló (kecskeméti Katona
József Színház)

Díszlet és jelmez: Molnár Gabriella m. v.
Szcenika: Vujovich György. Rendezte: Sep-
rődi Kiss Attila.

Szereplők: Nagy Attila, Sándor Erzsi, Ko-
vács Gyula, Csák Zsuzsa, Lengyel János,
Maros Gábor, Kiss Jenő, Hollai Kálmán, Csi-
szár Nándor, Bán Henrik, Bán Viktória, Sep-
rődi Kiss Attila.

P. MÜLLER PÉTER

Beilleszkedési zavarok

A Szingapúr, végállomás
a Radnóti Színpadon

A hős, Kárpáti Péter darabjának fősze-
replője, mint azt a szerző nyilatkozatából
tudhatjuk, nem kitalált személy. Csarnai
Péternek hívták (a darabban Borza Gá-
bor a neve), és Csepelen élt, ha éppen
nem szökött át a határon, vagy nem ült
börtönben, vagy nem lóversenyezett és
így tovább. A darabot a szerző az ő emlé-
kének ajánlja, mert a mintául szolgáló
személy időközben elhunyt. Mint Kár-
páti a műsorlapon írja, a darabnak „még
csak a felével voltam készen, mikor 1986.
június 18-án a darabban szereplő kocs-
mában fényes nappal egy ismerőse el-
vágta a torkát".

A háromfelvonásos, kéziratban száz-
húsz oldalas Szingapúr, végállomás 1983.
július 20-a és december 25-e között ját-
szódik. A műbeli történet - a főhőshöz
hasonlóan - valóságos, a mellékalakok
kitaláltak. Csepelen vagyunk, ottani utcá-
kon és kocsmákban, „halmozottan hát-
rányos helyzetű" emberek életközegé-
ben. A történet, mely a dokumentálható
hitelesség látszatát igyekszik kelteni,
kronologikusan és párhuzamosságokban
halad előre. Az elsődleges dramaturgiai
szervező elv, a lineáris cselekményveze-
tés mellett - igaz, csakjárulékosan- jelen
van a szimultán jelenettechnika is. A
szerzőnek az a törekvése, hogy jól kontú-
rozott helyzetek füzérére építse föl ezt az
- egyébként szétfolyó és kohéziós erővel
nem rendelkező - életanyagot, lényegé-
ben csak az első felvonásban sikerül,
valamint a harmadik felvonás két
(második-harmadik) jelenetében. A
második rész meglehetősen túlírt,
funkciója az ottani négy jelenetnek
tulajdonképpen csak a környezetrajz és
néhány kapcsolati vonatkozás színezése.
Emiatt az egész darab túlterheltté válik:
a mű több anyagot akar mozgatni, mint
amire a konstrukció szempontjából
szükség volna. A mennyiségileg több
anyag azonban nem teszi a szöveget
minőségileg többé: azaz az epikus
életanyagot drámaibbá. Épp
ellenkezőleg: a sok környezeti adalék a
drámaiatlanság irányába hat.

A mese röviden a következő: Borza
Gábor egy nyári estén egy csepeli játszó-
téren találkozik ismerősével, Noémivel,
akivel ott, ahogy mondani szokás, össze-


