
nem könnyű olyan hőst eljátszani, akinek
életét a sorsdöntő események a szünet
ideje alatt rendezik át - most ugyanis előbb
az országlásra való mind komolyabb, el-
szántabb készülődést, majd a nagy tervek-
ről történő lassú lemondás drámáját kö-
vethetjük a két részben, a két Ziskában.

Szélyes az öregedő, beteg, harcaiba
belefáradt - bár csatáiban még mindig
győztes - vezér ábrázolásával kap meg.
Amikor Ziska a másik szemére is elveszti
látását, a Szélyes Imre teremtette vak
emberre rászáll az a benső világosság..
amely gazdagabb lelki tartalmakkal, sú-
lyosuló bölcsességgel ajándékozhatja meg
a fényekre és formákra már érzéketlene-
ket. A színész nem csupán kellő technikai
érettséget és mértékletességet tanúsít az
ábrázolásban, de most már ezt a rejtettebb,
velejéig érzékeny terrénumot is föl-tárja.
Ziskáról, akit egy helyben állni készte t a
világtalanság, feküdni a betegség, ekkor
derül ki: idegember volt, akinek minden
rándulásába hazájának búja-baja sajdult
bele. Belátja -- mert belül látja - az ország
fölemelkedéséért, szabadságáért vívott
küzdelmének csődjét, tudja, mily arányban
terheli felelősség őt magát az ígéretes
történelmi pillanat elszalasztásáért.
Haldoklásában bocsánatot nyer egykori
indulatára, mellyel kis híján leányának a
vesztét okozta, s bár ez a szerencsére
visszafogott vérengző tett csupán a
romantikus dráma semmivel sem indokolt
tobzódása, Szélyes utólag sejteti, hogy
Ziskában mily elementáris erők dolgoztak.

Ziska halála után komor, dübörgő dob-
pergés hangzik föl, amibe a csatadal és a
díszsortűz is belehallható. Fenséges és
figyelmeztető zárókép, történelmi és
erkölcsi dobaj. Ziskából, ha megéri, nagy
király vált volna még? Az a tragédiája, hogy
megéri nagyságát, mégis kevés ahhoz,
hogy király legyen, lehessen.

A halott vezér helyére Prokop lép. Krá-
nitz Lajos képes arra, hogy a kevés szavú
szerepben egyszerűen csak jelen legyen,
de alakjában egy egész nép ereje érződjék.

Vencelnek, Csehország királyának a fi-
gurája harsány indulatokra és széles gesz-
tusokra ragadtatja Tyll Attilát, ám e ha-
nyatló alak karikírozása elfogadható; Kato-
na József is ebbe az irányba indult, amikor
a koronás ember italosságát hangsúlyozta.
Tóth Judit egyéniségében és tehetségében
megvan a fejedelmi tartás, a ki nem mon-
dottat is éreztetni tudja (a férjénél sokkal
fiatalabb királynénak, Zsófiának bizonyára
szeretője akadt), egészében azonban nem
neki találták ki az olyan szerepet, amely-
ben nem világítani kell, hanem időnként
egy-egy fénypontot kigyújtani.

Varga Kata Ziska leánya, „utóbb Jaro-
mir, a kis dobos". Ebből a szerepinstruk-
cióból a kettős dráma fordulataira is lehet
következtetni. A leányon, akit apja kis
híján megöl, nincs mit eljátszani. A dobo-
son annál inkább, mert a teljes második
részt ő tartja a kezében, hihetetlen esemé-
nyek és különös következmények történ-
nek, zajlanak vele, általa, körülötte. A szö-
veg sietőssége, zaklatottsága nem enged
többet annál, hogy a színésznő is sietős,
zaklatott, áthevült legyen. A kis dobos, ez
az ismerős jel-figura nem születik meg.

A kisebb szerepek alakitói közül haj-
lékony jellemábrázolás köszönhető O.
Szabó Istvánnak (Huszinec Miklós föl-
desúr), aki a legtöbb alázatta;, értéssel
hangolódott a Katona József-i stílre is.
Nagybátyjáról, Kralovecről csak foltszerű
képet adott Orbán Károly, hasonlóképp
árnyékban maradt Rosta Sándor
(Misztecky, kastélyos úr) és Jakab Csaba
(Svammberg Bohuszláv, hadi vezér) játé-
ka. Dávid Kiss Ferenc már fanyarabbul,
intellektuálisabban formázta Vartemberg
Zdenko prágai tanácsost és kommendást.
A szép nevű hősök sorában a vendég
Garay József volt Rokycána János, Prá-
gának szószólója - s a hófehér szakállas,
zengő dikciójú öregről legalább tudni
lehetett, miért szóba és szórja a prófétai
szót Kölgyesi György: Voda, Ziska anyjá-
nak bátyja és egyben Prokop nevelőatyja.
E minőségei helyett egy kedves, serte-
pertélő, borpárti aggot mutatott be. Bata
János mint kövér, fürge strázsa derekasan
igyekezett, hogy élénk, fölösleges
közbekotyogásokkal a párbeszéd, a jelenet
látszatát keltse, holott társa csak az
elhagyhatatlan információkat mondja föl.
Gyürki István Szélyes Imre mellett az
egyetlen, aki fejleszti, satírozza, telíti a
hajdú figuráját, noha annak fölbukkanása
eleinte nem ígért semmit. A játék más
pontjait és közreműködőit szemlélve, érté-
kelve elégedetlenségre van bőséges okunk.

Végül is a megnyesett fa, Katona József
kettős Ziska-drámája valóban kizöldült.
Nem ítéletként, tényként rögzítjük: néhány
levelet hozott az ághegyeken.

Katona József` Pártütés (Józsefvárosi Színház)
Díszlet- és jelmeztervező: Gyarmathy Ágnes

m. v. Segédrendező: Kovács József. Rendező:

Giricz Mátyás.
Szereplők: Tyll Attila, Tóth Judit, Szélyes

Imre, Varga Kata, Kozáry Ferenc, Kránitz
Lajos, Kölgyesi György, O. Szabó István,
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Dávid Kiss Ferenc, Garay József m. v.,
Lipcsei Tibor, Eszes Sándor, Dimulász
Miklós, Gyürki István, Fekete László, Bata
János, Vókó János.

P. MÜLLER PÉTER

Tizenhatodik szín:
a zenekari árokban

Az ember tragédiája Győrött

Miután Ádám 1. a Tragédia tizenötödik
színében - kiábrándulván a végigálmodott
történelemből - le akarja vetni ma-gát a
zenekari árokba, az Úr biztatására, Lucifer
gúnyos mosolya és Éva I, kíséretében,
lesétál az odavezető lépcsősoron.

Ez, a színpad teljes szélessegében végig-
húzódó lépcsősor már a nyitójelenetben is
jelentős szerepet játszik: ezen áll - két
sorban, a közönségnek háttal - az angyalok
kara. Az összkar helyett itt egy szó-lista
adja elő az Urat dicsöítő köszöntőt. Balra,
a lépcsősor tetején áll a fiúangyal, és mint
arra érdemes kispajtás, aki a kongresszust
elnökségben ülő bácsikat vagy az
Erzsébet-napozó néniket szokta
köszönteni, spontán elszavalja az
alkalomhoz illő verset A hálaadó
rituáléban az elnökseg tagjai következnek:
a középütt vörösben trónoló Úrtól jobbra
és balra Gábor., Mihály és Ráfael. Amikor
a szárnytámlájú székekről sorra fölálló
vezetőségben Luciferre kerül a sor, ő úgy
viselkedik, mint aki nem ismeri a
konszolidált közmegegyezést: elrontja az
ünnepi hangulatot. Ennek a
hangulatrontásnak nem oka és nem is
magyarázata, hogy Lucifer ez alkalommal:
nő. A szereposztási ötletnek, mely a
tagadás szellemének szerepét színésznőre,
itt Berek Katalinra osztja, a győri
előadásban semmiféle koncepcionális
hozadéka, következménye nincsen. A
megoldás egyébkent nem zavaró, és á
színészi alakítás hitelesíti a megvalósítást -
mint szerepet. Az elő-adás egészében
ugyanakkor nem kap értelmet az alak
nemének kérdése - csupán magyarázatot
kap a rendezői és művészi
nyilatkozatokban.

A feminizált Lucifer ötletéhez egy másik
- szintén indokolatlan és legfeljebb
megmagyarázott - tényező társul: Ádám és
Éva szerepének megkettőzése. De nem
abban az értelemben, ahogyan Ruszt
József zalaegerszegi rendezésében Ádám
„megsokasodott", hanem egy mechanikus
megoldás formájában. Ádám I. és Éva I. a
fiatalok, Ádám II. és Éva II. az öregek. A
konstantinápolyi szín végén (melynek
Győrött bizánci szín a neve) a fiatal párt,
Lamanda Lászlót és Nyakó Júliát fölváltja
Patassy Tibor és Baranyai Ibolya. Lehet,
hogy a rendezőnek azért



kolható és logikusan összefüggő szerep-
összevonás, mely az előadásnak a keret-
színekben megjelenő profanizált jellegé-
hez is kapcsolódik.

Á dramaturgiai beavatkozások zöme a
szöveget érintő közvetlen változtatás. Á
legszembetűnőbb azonban egy nagyobb
léptékű módosítás: az űrbeli és a falansz-
terbeli szín sorrendjének a felcserélése.
Megmagyarázni ezt a lépést is lehet,
megindokolni azonban aligha. Á szöveg
logikája ugyanis az eredeti sorrendben
hitelesíti - többek között éppen Ádám
öregedésével is összefüggésben. Á szö-
vegváltoztatások magyarázata természe-
tesen a mű gondolatiságához való ragasz-
kodás. Ahogy a műsorfüzetben nyilat-
kozza Z. Szabó László: „úgy nyúltunk
hozzá a Tragédiához, hogy annak ma-
dáchi szellemisége tisztán és torzítatlanul
megmaradjon". Sajátos apológia, hogy
amikor valaki beleavatkozik egy
szövegbe, akkor a betűje helyett a szelle-
méhez vél ragaszkodni. A győri előadás
dramaturgjának „közreműködése" nyomán
olyan szellemes megoldásokkal talál-
kozhatunk, hogy ami Madáchnál szellem-
ember, az nála szellemi ember, ami az
eredetiben költői kép, az az előadásban
képzavar. Mindennek persze annyi köze
van a mű eredeti szelleméhez, mint

Madách Imre: Az ember tragédiája (győri Kisfaludy Színház).
Berek Kati (Lucifer), Patassy Tibor (Ádám) és Maszlay István (Tudós) a Falanszter-színben

a szereposztási trouvaille-oknak. Hiszen
ha már színésznővel játszatják Lucifert, és
a nyilatkozók teológiai fejtegetésekbe
bocsátkoznak az angyalok nemnélküli-
ségére vonatkozóan, akkor legalább a
szöveg azon részeit tennék az előadásban
zárójelbe, amelyekben Lucifer egy-
értelműen férfi. Mint a római színben,
ahol a szerelmeskedő párok láttán Lucifer
mint Milo így szól: „S mi, Hippia, /
Követjük-ó szintén példájukat?", s aki-nek
férfiassága a jelenet további részé-ben
szóba kerül. Ha valaki a Tragédia
szövegében nyúlkál, az ezt legalább az
előadással összefüggésben tegye.

Á zenekari árok, mint az egész produk-
ciót megalapozó és színvonalát pontosan
kifejező helyszín, meghatározó szerepet
játszik az előadásban. Pontos utalásme-
zejét azonban nem sikerült megfejte-nem.
Mert ha az angyalok a zenekari árokból
jönnek fel az első szín előtt (s arra is
távoznak), akkor a fiatalabbik emberpár
vajon hova távozik e lépcsőkön az előadás
végén? Á mennyekbe, a föld-re vagy a
pokolba? Egyiptomban az egyetlen
trónszékkel bedíszletezett szín-padra
innen rohan föl artikulálatlan üvöltéssel a
rabszolga, meztelen hátára festett piros
csíkokkal, és azonnal kimúlik.
(Madáchnál még volt egy jelenete, de itt a
szerepet alakító Kun Károlynak ezzel az
ordítással kell a szövegtelenített figurát a
maga teljességében kifejeznie.) Az athéni
színben a lépcsősor vélhetőleg az
(al)templomba vezet, mert ide húzódik az
üres színpadon Éva (mint Lucia) és kisfia
(Kimón) az ellenséges tömeg elől. Á
prágai színben a zenekari árok rejti a
titkos találkahelyet, a lugast, ahova Éva
az egyik udvaronccal randevút beszél
meg. Á londoni színben pedig ide sétál-
nak le egyenként az epizodisták - kezük-
ben egy-egy égő gyertyával, amit kétsoros
szövegüket elmondván elfújnak, és
leballagnak a mélybe. Madáchnál itt ha-
láltáncról és sírgödörbe ugrásról van szó,
de ez bizonyára részletkérdés, és a Tragé-
dia szelleme jobban érvényesül, ha kedé-
lyes álldogálás és lépdelés pótolja a for-
gatagot és a látomást. Ebből a néhány
példából is látható, hogy a zenekari árok a
győri előadásban akkora szerepet ját-szik,
ami felér egy önálló színnel, az egész
darabot megalapozó és övező szcénával: a
nulladikkal vagy a tizenhatodikkal.

Tovább csemegézve immár a részle-
tekben, nézzük meg egy-két példaértékű
jelenet színpadi megvalósításának néhány
elemét - a teljesség igénye nélkül. Véges
memóriám ugyanis megfosztja az olvasót

jutott eszébe megkettőzni a szerepet, mert
Madách instrukciója szerint Ádám a lon-
doni színben „mint élemedett férfiú", az
űrbeli színben „mint öreg", az eszkimó-
színben pedig „mint egészen megtört
aggastyán" jelenik meg - Ádám öregedé-
sét azonban folyamatként kellene meg-
jeleníteni, nem pedig váratlan fordulat-
ként, egyik színről a másikra. Ádám öre-
gedésének a mechanikus kifejezésén túl
súlyosabb következménye van annak a
beavatkozásnak, hogy Éva szerepe is meg-
kettőződik. Á Tragédia Évája ugyanis
időtlen alak, semmi esetre sem öregszik,
csak színenként más és más konkrét sze-
mély alakjában jelenik meg. A győri elő-
adásban a prágai színtől Baranyai Ibolya
játssza a középkorú Évát. De mára követ-
kező, párizsi színben mindkét Éva jelen
van. Á londoni színben pedig meglehető-
sen bizarr látvány, hogy amikor a fiatal
kisasszonyról szól a szöveg, a színpadon a
középkorú Éva szerepel.

É „koncepcionálisnak" tetsző szerep-
osztási változtatások közé tartozik az Úr
szerepének kiterjesztése. Á teremtő nem-
csak a keretszínekben jelenik meg (mint
Madáchnál), hanem két további képben:
Rómában Péter apostolként (vagy he-
lyett), az űrbéli színben pedig a Föld
szelleme helyett. Ez a leginkább indo-



attól, hogy minden delikát részletet fel-
idézzek. Á győri színpad tágas terébe
Gombár Judit díszlet- (és jelmez-) ter-
vező egy ellipszis alakú dobogót helye-
zett. A kamara- és a tömegjelenetekben
egyaránt ezen a dobogón folyik a játék -
csak a legritkább esetben történik valami
a színpad tágabb terében. Az egyiptomi
színben négy szereplő jelenik meg össze-
sen, a rabszolgák és a felügyelők tömegé-
ről egyszerűbb, ha csak beszélnek. Igy
nem kell nekik átöltözni az athéni szín-
hez, ahol egyetlen lepelből dugják ki vala-
mennyien mint athéni polgárok és ron-
gyos nép a fejüket. Akik Madáchnál egy-
mással ellentétes nézeteket valló és egy-
mástól térben is elkülönülő csoportokat
alkotnak, azokat az előadás együvé tarto-
zónak ábrázolja. Ében a közös leber-
nyegben mozognak - minő stilizáció! -
jobbra-balra a csoportos szereplők, és így
vitatkoznak egymással. E közös rongyba
burkolózás okát a néző hamar észre-
veszi, mert a toprongy alól kivillannak a
római szín előkelő jelmezei. Amikor meg-
jön Ádám (Miltiadész) s - a szöveg sze-
rint - vele a fegyveresei, akkor az egyik
belső takarófüggöny mögül, jobbról be-
hozzák a fegyvereseket jelző kelléket:
négy-öt egymás mellé rögzített ember
nagyságú pajzsot és rajta a sisakot. Ezek
szembenéznek a közönséggel. Amikor
Ádám rövidesen így szól: „Ím elbocsát-
lak, bajnok társaim, / Kiérdemlétek a

háztűz nyugalmát", akkor a bal szélső
pajzs mögött álló kellékes megemeli a
pajzssort, és - takarásban levő - társával
kitolják a velünk szembenéző masékat a
színpadról. Épületes látvány, ahogy a
kelléket felemelik. Következik Róma:
jókedv, móka, kacagás. Néhányan lézen-
genek a színpadi dobogón. Á dőzsölés-
nek, kéjelgésnek olyan aszkézisét láthat-
juk itt, hogy teljesen oktalannak tűnik
Péter apostol (illetve itt az Úr) kifaka-
dása. A tánc s az ének még egy Ki mit tud
kerületi selejtezőjére való bejutáshoz is
kevés volna, itt azonban ez a mérce.

Néhány színt átugorva, nézzük Lon-
dont! Itt mutatkozik meg legjobban az
előadás tömegjeleneteinek, a statisztéria
mozgatásának a kidolgozatlansága. Amit
filmszerűen, színpadi kavalkádként, po-
lifon cselekvéssorként lehetne ábrázol-
ni, az itt oratorikus mozgékonysággal
jelenik meg. Mintha egy szavalókör adná
elő a polgári világról alkotott madáchi
víziót. A színtér egyetlen díszleteleme
egy fekete talapzaton álló ikon, balra, a
színpad előterében. Á jelenet egész idő-
tartama alatt semmilyen szerepe nin-
csen, csak amikor a szerzői instrukció a
Tower fülkéjében álló szentkép átválto-
zásáról beszél, akkor lép működésbe a
színpadi pirotechnika, és az ikon - villa-
nás, robbanás és füst kíséretében - meg-
fordul: most kígyót látunk a keretben. Áz
űrben Ádám és az Úr (mint már írtam, itt

ő a Föld szelleme) - Lucifer társaságá-
ban - a kilenc bolygó előtt lengőhintázik,
a (diák)közönség nem kis derültségére.
A falanszter múzeuma teljesen eredeti
módon jelenik meg a győri előadásban.
Az ezüstszínű kulisszák és a szétszórt
műanyag fóliák által határolt térben egy
a színpad közepén látható „kapuszerű"
nyílás fölött találhatók a múzeum tár-
gyai. Ráragasztva egy ezüstlapra, sorra, a
szövegben említett tárgyak: egy rózsa-
szál, egy könyv, egy ágyúcső, egy kard, a
Mona Lisa. Amikor a tudós Ádámot és
Lucifert végigkalauzolja a múzeumon,
az állatpreparátumokkal nincsen baj.
Amikor a tárgyakra kerül a sor, melyek a
szövegszituáció szerint kéznél, testkö-
zelben vannak, akkor a nézők láthatják a
belógatott demonstrációt, a szereplők
azonban nem tudnak velük kapcsolatba
kerülni - ahhoz létra kellene. Vagy az a
kabin, ami a zsinórpadlásról a falanszter
számozott lakóit lehozza a játéktérre.

Ezek után az Illés István által jegyzett
előadás rendezéséről külön nem szüksé-
ges szólnunk. Ami a színészi alakításokat
illeti, Berek Katalin Lucifer szerepében
megteszi azt, amit profi színésznőként e
figura megformálásában megtehet. Esz-
köztárát azonban az előadás közvetlenül
is korlátozza, amikor olyan köntösben
kénytelen játszani, amely alól a kezét
nem tudja elővenni, s így gesztusokkal
nem operálhat. Áz arcára felvitt fehér

Lamanda László (Ádám) és Nyakó Júlia (Éva) a Tragédia győri előadásában Patassy Tibor (Ádám) és Baranyai Ibolya (Éva) a Tragédia prágai színében
(Luksander Margit felvételei)



maszk pedig a mimikus eszközök lehető-
ségeit csökkenti. Az ily módon elsősor-
ban a szövegmondásra korlátozott és csak
bizonyos térbeli mozgásokkal és testtar-
tással kifejezhető alakítás még így is az
előadás legjobbja, a leginkább felelősség-
gel és következetességgel végiggondolt és
megvalósított szerepformálás. Nyakó
Júlia a fiatal Éva alakjában' szereposztás-
beli tévedés. Alkata és orgánuma teljesen
idegen Madách Évájától. A szerep-ben
használt eszköztára lényegében ki-merül
egy emelt, kérlelő intonációjú hang-
hordozásban, mely sem az alak naivitásá-
nak, sem sokszínű gazdagságának felmu-
tatásához nem elegendő. Baranyai Ibolya
- az érettebb Évaként - beleolvad az
előadásba, jelenléte sem jó, sem rossz
értelemben nem kelt figyelmet. Lamanda
László, az ifjú Ádám, rajongó és csodál-
kozó statiszta Lucifer mellett. A színpa-
don mindig csak akkor játszik, amikor szö-
vege van. Patassy Tibor, az idősb Ádám,
megfontolt és rezignált. Ő az egyetlen,
aki a néző számára is átélhető jellemet
formál meg. Noha a közeg alakításának
erejét elveszi, a szerep arculatából valami
mégis megmarad. Az Úr szerepében Áts
Gyula bölcs és higgadt, olyan fontolva
haladó, aki a küzdést határozottan, a biza-
kodást már kétkedve tanácsolja Ádámnak.

Az 1988. január 29-én Győrött bemuta-
tott Az ember tragédiája-előadás szomorú
jele annak, hogy mi történhet egy drámai
költeménnyel a színpadon. Annak is ki-
ábrándító tanúságtétele ez a produkció,
hogy - noha a rendező a műsorfüzetben
hivatkozik ezekre az interpretációkra - az
1980-as szolnoki (Paál István), az 1983-as
zalaegerszegi (Ruszt József) és az 1984-es
miskolci (Csiszár Imre) rendezések után
még mindig készülnek ilyen Tragédia-
bemutatók. S ebben a helyzetben még az
sem vigasz, hogy - az itt említett három
előadásssal szemben, amelyeket nemcsak
a színháztörténet, hanem a néző is meg-
őriz emlékezetében - ez a győri produkció
eltűnik a színháztörténet és a nézői
emlékezet süllyesztőjében. Illetve, hogy
az előadásnak megfelelően fogalmaz-
zunk: eltűnik a zenekari árokban.
Madách Imre: Az ember tragédiája (győri
Kisfaludy Színház)

Dramaturg: Z. Szabó László. Díszlet-, jel-
meztervező: Gombár Judit. Zene: Váradi Lász-
ló. Rendező: Illés István.

Szereplők: Áts Gyula, Berek Katalin, La-
manda László, Patassy Tibor, Nyakó Júlia,
Baranyai Ibolya, Maszlay István, Simon Géza,
Paláncz Ferenc, Kuna Károly, Práts Sándor-
Horváth Gergő, Török András, Rékai Nándor,
Ballai István, Tunyogi István, Buday István,
Szűcs István, Zakar Ági, Bács Kati, Jáky
György, Kocsis Mária, Guttin András, Gardi
Tamás, Bicskei Kiss László, Csehi Katalin,
Török Katalin, Ajtay Julianna, Brancsik Vil-
mos, Némedi Árpád, Károly Szabolcs, Bende
Ildikó, Hosztafi József, Koppány Zoltán.

FÖLDES ANNA

I l l y é s G y u l a évada I I .

Kegyencek

Teleki László századik születésnapjára
főhajtásnak szánta Illyés Gyula az átigazí-
tott, leporolt és színre juttatott Kegyencet.
Mégsem hihető, hogy csakis kegyeletből
kívánta „a siker csillagútjára" segíteni a
magyar drámairodalom háttérbe szorult
értékét. Hiszen ha így lett volna, talán
valóban beéri a korrekcióval, és nem dol-
gozik olyan szenvedéllyel, kitartással a
szövegen, mint ahogy tette; míg végül is
csak a mű címe, a szereplők neve és Te-
leki közlendője maradt meg az eredetiből.
Az új Kegyencnek - írója szerint - nincs
sokkal több köze az eredetihez, „mint a

Faustnak a Faust-legendához, a rengeteg
Oidipusznak, Trisztánnak, Jeanne d'Arc-
nak első változataikhoz, illetve ősi
történetmagvukhoz". Teleki Lászlót
mégsem érte sérelem: Gibbon római
történelméből drámává formált története
ily módon, Illyés legjobb drámájának
forrásműveként, örökre részévé lett a
nemzeti mitológiának is.

Akárhány értékelése és értelmezése,
megfejtése és kommentárja született az új
Kegyencnek, az irodalomtörténet, a
kritika és a színház reprezentánsai is
egyetértenek abban, hogy Illyés drámai
életművét a Kegyenc koronázza meg. A
dráma kolozsvári előadásának kritikusa
ezen az evidencián túl még azt is meg-
kockáztatja, hogy a Kegyenc „a modern
magyar dráma egyik legnagyobb megva-
lósítása". Nemcsak „a Fáklyalángot és a
Dózsát is fölülmúló írói teljesítménynek,
hanem az egész magyar drámairodalom
Katona, Madách és Németh László nevé-
vel fémjelzett vonalába tartozó nagy mű-
nek" érzi. (Utunk, 1968. XII. 6.) Dráma-
irodalmunk relatív szegénysége, a kivé-
teles értékek megbecsülésének szándéka,
a nemzeti-szakmai büszkeség is ma-
gyarázza, hogy a dráma irodalma terjede-
lemben sokszorosan meghaladja a műét.
Nevezték a hatalom, a zsarnokság drá-
májának, a vakság és a hamis tudat tra-
gédiájának, az elszabadult hatalomvágy
analízisének és jelentős magatartásdrá-
mának is; de értékelték modern erkölcs-
drámaként és a hűség drámájának.
Eljátszották - a mű tartalmát sajnálatosan
redukálva - szerelmiháromszög-törté-
netnek, majd pedig parabolikus tartal

mának elhalványulása után végre indivi-
duális emberi drámának. Rokonították a
magyar drámai hagyomány alappilléreit
alkotó klasszikusokkal, mindenekelőtt a
Bánk bánnal, azután a hatalmi tébolynak
félelmetes emlékoszlopot állító, Camus
teremtette Caligulával, és valamivel tá-
volabbról, de ugyanolyan meggyőződés-
sel, az Antigonéval. Mert a Kegyenc -
maga is változott az időben.

Illyés a dráma három legfontosabb -
párizsi, budapesti és kolozsvári - bemu-
tatója alkalmából is előzékenyen kulcsot
kínált a színházaknak a darabhoz. Ezek
egy része vallomás, értelmezés, más része
a szöveghez mellékelt szerzői utasítás.
Az utóbbiak közül a legfontosabb: „ez
nem történelmi darab, a tógák s a római
köszönés ellenére sem. Minden erre
helyezett hangsúly eltérítene a játék
céljától". A dráma (külső) történetét az
író a Hornyik Miklóssal folytatott beszél-
getésben foglalja össze:

„A Kegyenc körül már akkor volt huza-
vona, amikor meg kellett jelennie az Új
Írásban. Az volt a kifogás - amit írásba is
foglaltak -, hogy túl pesszimista, és min-
den hatalmat elítél. A dráma arról szól,
hogy a hatalom önmagában megront;
mindenki, aki hatalomhoz jut, fertőzet
veszélyébe kerül, s ha ez ellen védekezik,
akkor szükségszerűen tönkremegy, még
akkor is, ha rokonszenves, értékes ember.

Folytatásokban jelent meg, később
könyv alakban is, és így szóba került a
színpadra vitele. Néhány éven át minden
évadnyitáskor azt a hírt kaptam, hogy elő
fogják adni, kisebb dramaturgiai változ-
tatásokkal. Kétszer fölkészültem az elő-
adására, de harmadszor már én nem
kívántam, hogy előadják. Egy különleges
dolog is közrejátszhatott itt, ugyanis köz-
ben Párizsban már előadták. Újra fölme-
rült az a probléma, hogy a dráma azért
sötét, mert minden hatalom ellen szól.
Ám ha egy tragédia a végső kicsengésé-
ben ilyen is, ha mondjuk a végén min-
denkit megölnek, az azt jelentené, hogy a
nézőtéren is mindenkinek meg kell hal-
nia? Lehet, hogy épp azért ilyen a befeje-
zése, hogy elkerüljük ezt az eshetőséget. .
. Ekörül folyt a vita, de aztán elintéződött
ez is." (Hajszálgyökerek)

Valóban, a sors - vagy a kultúrpolitika -
keserves fintora, hogy ennek a magyar
drámai hagyomány becsületét visszaperlő
huszadik századi drámának az ősbe-
mutatóját nem a budapesti Nemzeti Szín-
házban, hanem Párizsban tartották. Igaz,
nem a Comédie Francaise-ben, csak a
térben, rangban kisebb, inkább kísérleti


