
SZÁNTÓ JUDIT

Egymást kioltó látomások

Háy Gyula-bemutató Szegeden

Ruszt József régóta készül Háy Gyula
Mohács című tragédiájának színrevite-
lére. Zalaegerszegi terveit azonban ke-
resztezte döntésével az író özvegye, aki
külföldön élve talán nem követhette elég
pontosan a hazai színházi értékrend ra-
dikális változásait. Most, bizonyára több-
szöri hazalátogatásainak eredményekép-
pen, revideálta álláspontját - sajnos meg-
lehetős későn. A sorra-rendre megtartott
s már eleve is oly későn jött Háy-bemuta-
tók és -reprízek - melyek Háy Éva korábbi,
önmagukban érthető, személyes jellegű
döntései miatt mindenekelőtt a Madách
Színházhoz és a veszprémi társulathoz
kapcsolódtak - nem tettek igazán jó szol-
gálatot az író magyarországi utóéletének,
nem váltak olyan országos eseménnyé,
amilyenekké a művek értékénél és nem
utolsósorban a vállalkozások politikai-
kultúrpolitikai jelentőségénél fogva vál-
hattak volna.

Most, úgy tetszett, végre létrejöhet a
nagy találkozás legalábbis az egyik (a
legkiemelkedőbb) mű és egy valóban el-
sőrendű tehetségű, autonóm látásmódú
rendező között, bár az is igaz, hogy a több-
évi kihagyás után Szegedre visszaszerző-
dő Ruszt még aligha építhetett ki olyan
társulatot, melyben minden szerep ideá-
lisan kiosztható. Mindenesetre Ruszt,
igazi művészhez illően, nemhogy nem
sértődött meg a három évvel ezelőtti refus
miatt, hanem éppenséggel nyereségként
fogta fel az időmúlást; mint azt a Háy
Évához szóló s a műsorfüzetben
fakszimilében közölt szép levelében írja:
„Már tudom, jó, hogy nem engedte ne-
kem három évvel ezelőtt (...) megcsinálni
- most jött el az idő! Sorsforduló után,
egy sorsfordulóról íródott ez a darab, s
mi itt állunk egy sorsforduló kellős
közepén reménységekkel és kétségek-
kel! - Nagy metszéspontja ez az időnek,
amelyben mindannyian egyszer élünk,
és egyszer mérettetünk meg."

E vallomás nemcsak várakozásra, ha-
nem éppenséggel nagy reményekre jogo-
sít. Mert őszintén szólva a társulat ta-
pasztalatlanságán, vegyes összetételén
túl egy másik aggály is felbukkanhatott
az emberben, hogy tudniillik Ruszt Jó-
zsef színházművészi és Háy Gyula drá

maírói alkata között voltaképp vajmi ke-
vés a megfelelés, és ahhoz, hogy Ruszt
egy Háy-drámát érvényesen, netán ma-
radandó hatással vigyen színpadra, csak
Ruszt Józsefnek kell Háy Gyulához ido-
mulnia - az ellenkezőjére ugyanis sajnos
már nem kerülhet sor. E vallomásból úgy
tetszett, Ruszt - aki ugyane levélben a
dráma iránti „igaz" s nem csupán „kama-
szosan idillikus" szerelmét, a folyamat-
ban lévő munka kiváltotta, pánikkal vál-
takozó boldogságát is hangsúlyozza - ké-
szen áll erre az alkalmazkodásra. A levél
arról tanúskodik, ami Rusztra eddig nem-
igen volt jellemző: a napi politikára való
közvetlen reagálási készségről, s hinni le-
hetett, hogy Háy Mohács-víziója érvényes
gondolatokat hív elő belőle a mai országos
válsággal kapcsolatban.

Igaz persze: ahogy az 1956 vonzásában
született tragédia sem von mechanikus
párhuzamot a 430 évvel korábbi katasztró-
fával, lévén hogy Háy nem parabolát, ha-
nem mindenekelőtt realista drámát akart
írni, még kevésbé lehet szó bárminémű
közvetlen megfelelésről 1988-ban, három
évtizeddel a mű megszületése, majdnem
két évtizeddel az író halála után. De azért
valóban sok az olyan elem, amely ma
különleges visszhangot kaphat, elsősorban
mindaz, ami a nemzeti összefogás, az „új
közmegegyezés" életbevágó szükségessé-
gét, illetve a maguk partikuláris érdekeit
mindenek fölébe helyező visszahúzó ele-
meket illeti.

Mindennek tükrében a szegedi Mohács-
előadás híre, Ruszt József előzetes nyilat-
kozatai akár művészi fordulatot is jelezhet-
tek, új szakaszt a művész pályáján.

Nos, jelentenem kell: az ilyen várakozá-
sok nem igazolódtak. Ruszt József nem
változott. Maradt, aki volt - színházmű-
vészetünk eredeti utakat járó, jelenté-
keny egyénisége, akinek azonban to-
vábbra sincs köze ahhoz a dramaturgiá-
hoz, színházi és társadalomszemlélethez,
melyet Háy Gyula neve fémjelez. (E
szemlélet ismertetésére nem kívánok itt
külön kitérni; megtettem a SZÍNHÁZ
hasábjain publikált korábbi írásaimban,
melyek a Tiszazug, A ló és az Attila éjsza-
kái bemutatóihoz kapcsolódtak, illetve a
gyulai Mohács-előadásnak a Kritika kö-
zölte recenziójában.)

A Szegeden látott spektákulum nagy-
vonalú, szép pillanatokban bővelkedő
látomás, de végeredményben elmegy
Háy műve mellett. Ruszt ezúttal is a
magányos, krisztusi hős passióját ren-
dezte meg, Don Carlos, Szása Krisztus,
Urbain Grandier vagy Egmont után II.

Lajos magyar királyét. Amire persze a
dráma ad bizonyos lehetőséget, hiszen a
Mohács Háy egyetlen tiszta tragédiája, az
ifjú Lajos király pedig leglíraiabban meg-
fogalmazott, már-már a belső azonosu-
lás benyomását keltő hőse - ám Háynál
ugyanakkor mégis legalább annyira az
elárvult ország, mint az árva királypassió-
járól van szó.

Háy sajátosan kezeli a történelmi drá-
ma műfaját. Témáját modern, dialekti-
kus, a szó klasszikus értelmében marxi
szemlélettel világítja át, nyelve pedig
egyszerre játékosan anakronisztikus és
játékosan archaizáló - a kettő együtt forr
egy modern, szemléletes, erőteljesen drá-
mai nyelvezetté -; de ugyanakkor, igen
alapos forrástanulmányokra támaszkod-
va, nagy súlyt helyez az eseménytörté-
net, a típusok hitelességére is. A lényeget
fejti ki az eseményekből, még pontosab-
ban azt a lényeget, mely a XX. század
második felének embereihez szól, de a
lényeg és az események igen szervesen,
szétválaszthatatlanul kapcsolódnak. Ruszt
azonban még ilyen, közvetett értelem-
ben sem kívánt történelmi drámát ren-
dezni. Megmutatkozik ez mindjárt a
színpadképben is, melyben a korhűség
még jelzésszerűen, stilizáltan sem érvé-
nyesül. Molnár Zsuzsa hatalmas, a szín-
pad teljes magasságát és szélességét ki-
töltő, sokféleképpen és mindig nagyon
hatásosan drapírozható piros bársony-
függönyt tervezett - a vér és a hatalom
színe tölti be a színpadot, de míg a kez-
deti, függőleges irányú elrendezések még
inkább a hatalmat idézik, a vízszintesen
elomló súlyos bíborredők a későbbiek-
ben már egyértelműen a véráradatot
szuggerálják.

A színpadkép másik eleme legalább
ilyen lényeges. A mennyezetről függve,
valamivel már kívül a színpadnyíláson,
hatalmas feszület néz farkasszemet a
színpaddal; ez ereszkedik le egy ízben, a
Kanizsai Dorottya házában játszódó je-
lenetnél, a király elé, s Lajos immár nem
egyszerűen imához térdel, mint a szö-
vegben, hanem ráborul a szenvedő Krisz-
tusra, s mintegy eggyé válik, egyesül ve-
le. Erre rímel aztán az a mozzanat, ami-
kor a mohácsi csatatéren, azok után, hogy
Tomori Pál kimondja a végzetes döntést:
„Mi itt, ezen a mohácsi síkon... a török-
kel... holnap reggelre kelve... megüt-
közünk!", az Agnus Dei zenéje hangzik
fel, s így válik az egyébként mindvégig
hófehérbe öltözött király valóban Isten
bárányává, aki tudatos áldozatvállalással
elveszi e magyar világ bűneit.



A drámában Lajos király igen határozott
fejlődésvonalat jár be, a klasszikus dra-
maturgia szabályaihoz is illeszkedőt: sze-
szélyes, komolytalan kis princből állam-
férfivá, p o l i t i k u s s á , népe bizalmára mél-
tó uralkodóvá érik, ha tragikusan későn is,
de mégsem értelmetlenül, mert a szerző
elképzelése szerint az utókor számára
érvényes példát mutat. Ám egy Krisztus-
figura nem fejlődik; Ruszt Lajosa kez-
dettől tisztában van a rá váró mártírsors-
sal, és vállalja is; erősen meghúzott, ám
töredékeiben mégiscsak felvillanó ellen-
akciói legföljebb a „múljék el tőlem e
keserű pohár" pillanatnyi lázadásai. En-
nek kiemelésére szolgál az önálló elgon-
dolású keretjáték. Háynál a cselekmény
Burgio, a pápai nuncius érkezésével indul,
s csak utána jelenik meg a király, aki
elbeszéli baljós álmát; s végződik úgy,
hogy Lajos, a Csikasszal, Dózsa György
egykori katonájával folytatott rövid pár-
beszéde után kiadja a parancsot: nyergel-
jék fel lovát a másnapi halálos ütközetre -
immár az egyetlen lehetőség a hősi halál.
Ruszt megváltoztatja a kezdetet is, a véget
is. A dráma kezdetén a lidércnyomásos
álmában vergődő királyt látjuk, akinek
álmába belehasít a képzelt ágyú-dörgés,
és ettől riad fel, hogy aztán fogadja
Burgiót; a dráma végén pedig ismét
felhangzik az álombeli ágyúszó, és a
király holtan hanyatlik Csikasz karjába.
Consummatum est . . .

A dráma szövegét igen erőteljesen
meghúzták, részben a fent jelzett kon-
cepció érvényesülése kedvéért, részben,
hogy hely teremtődjék a jellegzetes ruszti
effektusoknak. Igen sok, s mint Rusztnál
mindig, stílusos és megrendítően szép a
zene, ezúttal Liszt és Bartók műveiből
válogatva, s igen sok a hosszú, kitartott
csend, a néma képi beállítás, melyek
egytől egyig, gyakran fény általi
kiemelésekkel, Lajos középpontba állítását
szolgálják. Említsük meg közülük azt a
felvonásvéget, melyben Lajos, a kard és a
kereszt átadásával, vezérré szenteli a
térdelő Tomorit, miközben Mária hátulról
átöleli, a főurak pedig gyűrűbe fogják a
hármas csoportot; a tabló hatásos, bár
némiképp Benczúr Gyula festményeire
emlékeztet; viszont természetszerűleg
marad el az eredeti felvonásvég, mikor ezt
követően az elégedett király, dolgát
valóban jól végezvén, Máriával az újszü-
lött kutyákhoz fut; az élni, az életet még
élvezni akaró Lajosra - mint erről még
majd szó lesz -, a boldogan és játékosan
szerelmes ifjú királyi párra Rusztnak
nincs szüksége.

Ruszt József tehát ismét szuverén és
jellegzetes koncepcióval közeledett az
adott műhöz, s nekem az ilyen közelítés
ellen - kivált, ha megfelelő tehetséggel gya-
korolják - elvi kifogásom soha nem is szo-
kott lenni. Csakhogy Ruszt - bármennyire
hangsúlyozza is kötődését a műhöz, és
semmi okom rá, hogy őszinteségét két-
ségbe vonjam - ezúttal nem a megfelelő
darabot választotta magának. Ellentét-
ben legjava rendezéseivel, itt nem a mű
egyik meglévő aspektusát emelte ki és
tágította világképpé, hanem egyenesen a
mű anyagával szemben dolgozik. A M o -
h á c s n a k ugyanis nincsenek titkai. Rend-
kívül pontosan fogalmazó, zárt dráma,
melynek legfőbb erénye, hogy a bonyo-
lult, sokrétű szituációt árnyaltan, minden
oldalról bemutatja, főhőstől epizodistáig
eleven, színes drámai jellemeket teremt,
és nem utolsósorban frappíro

zóan szellemes, poénokban gazdag dia-
lógust ír. Mindezek az erények ebben a
kezelésben óhatatlanul elsikkadnak. A
hatásos kompozíciót széttördelik a fény-
váltásokkal végrehajtott figyelemáthe-
lyezések, a jellemek elhalványulnak,
részben a húzások miatt, melyek persze
azt az átfogó célt szolgálják, hogy a pas-
sióban a Krisztus-figurán kívül mindenki
csak statiszta legyen, s végül nem szik-
rázhat a dialógus, főképp, mert Ruszt
nem is akarja, hogy szikrázzon: ami a
szövegből megmarad, azt is másodren-
dűvé degradálják a képi, zenei, világítási
effektusok. S mindezért elsősorban azért
kár, mert épp a mű lehetőségeinek al-
kotó kihasználásával juthatott volna el
az előadás érvényes mai gondolatokhoz.

Különösen szembeötlő a stílus átala-
kítása az első részben (a drámabeli első
két felvonásban). Háy széles ecsetkeze-

Barta Mária (Kanizsai Dorottya) és Bagó Bertalan (II. Lajos) a Mohács szegedi előadásában
(Keleti Éva felvétele)



lésű és igen plasztikus expozíciója alig
érvényesül, a nagyszámú s a maga módján
egytőlegyig jelentős szereplő legtöbbjének
nincs módja rá, hogy egyéniségét érvénye-
sítse, sajátos álláspontját kifejtse, mert
Ruszt számára itt mindenek-előtt az a fon-
tos, hogy a néző felfogja és elfogadja a képi
konvenciórendszert. Az itt lezajló éles
politikai vitákból annyi marad, amennyi a
cselekmény megértéséhez múlhatatlanul
szükséges, s így a funkcionálisra redukáló-
dott textus már-már szokványos-szürké-
nek, jószerivel csak informatívnak hat.

A második részben, pontosabban annak
három képe közül a második kettő-ben
előadás és dráma kétségkívül közelebb
kerül egymáshoz. A háromkirályok erdei
találkozója, ez a tragikomikus
csúcskonferencia, eredetileg is ironikus,
elidegenítő hangvételű, s így kitűnően
illik hozzá a Ruszt által itt alkalmazott
rikító, bábszerű groteszk stílus, a király-
nék verekedésével, V. Károly hisztérikus
rikácsolásával, a mindenórás Ausztriai
Anna barna szalagkörrel külön kiemelt
nagy pocakjával, a végén az abszurd hin-
tócserével (minden felség más hintóban
távozik, mint amelyben érkezett).
Ugyanígy a darabzáró mohácsi képnek
ugyancsak valóban alaphangja az a mély-
séges, fájdalmas tragikum, melyet Ruszt
megsokszorozva kiemel, s az önkéntes
halálba vonuló király alakja itt - de csakis
itt - már Háynál is mutat bizonyos mes-
siási jelleget.

Ha leszögeztük, hogy az előadás nagy
részében és egész koncepciójában Ruszt
végeredményben megszünteti Háy Gyula
drámáját, mindazonáltal felvethető elvileg
a kérdés a másik oldalról. Vélekedjünk
bármint Háy Gyula Mohács című
művéről, sajnáljuk bár jobban vagy
kevésbé azt, ami itt belőle veszendőbe
ment - ettől még miért ne lehetne önma-
gában érvényes színpadi produktum,
öntörvényű színházi élmény az, amit
Ruszt a helyébe állít? (Hiszen elvileg
ilyen lehetőség a modern színházművé-
szetben mindig fennáll.) Nos, adott eset-
ben egyszerűen azért nem, mert ebben
Háy Gyula megakadályozza Rusztot -
mert ami a darabból mégis megmarad,
nem hajlik ehhez a koncepcióhoz, vagy,
megfordítva: a koncepciónak, Ruszt
önálló teátrális eszközein kívül, alig van
mire támaszkodnia. A két látásmód, a két
látomás nemcsak elmegy egymás mellett:
kioltja egymást.

Végezetül szólni kell egy igen követ-
kezetesen végigvitt és rendkívül furcsa
mellékvonalról. (Ha indítékait pontosan

érteném, talán még az is kiderülne, hogy
a rendező szándéka szerint fővonalról van
szó; ennek híján azonban még azt sem
érzem véletlennek, hogy külön, a
koncepciótól úgyszólván függetlenül le-
het szólni róla.) Ez a mellékvonal: Mária
királyné és Zápolya János erdélyi vajda
kapcsolata. Háynál a cselekmény egyik
tartópillére a királyi pár forró, szenvedé-
lyes, a gyermektelenség fájdalmától kissé
szomorkásra színezett, mégis boldog és
játékos szerelme, s épp ezért Mária
egyértelműen csak taktikai okokból kez-
deményez tárgyalást Zápolyával, ami
persze nem zár ki egy kis ravasz női
kacérkodást és azt sem, hogy a fiatalasz-
szony ne vegye észre az ellenfél nyers
férfiasságát. Ruszt azonban vad érzéki
vonzalmat tételez kettőjük között; az
első, eksztatikus csókot követően az épp
Mária megbízásából őrködő Bakics vaj-
dának végül úgy kell lerángatnia Zápo-
lyát a készségesen elomló királyné testé-
ről. Megjegyzendő: a jelenet alatta hát-
térben, trónján szenderegve, Lajos is
jelen van, mintegy látva elárultatását,
ami, ha a nyitójelenetet felidézzük, azt a
futó benyomást keltheti, hogy Ruszt az
egész drámát, Mohács iszonyatát Lajos
álmának fogja fel; ez végtére beleférne
koncepciójába, csak az értelmét nem
látom át, elvégre Mohács, mint nyögte-
nyögi azóta is magyar nemzedékek meg-
számlálhatatlan sora, megtörtént.

Térjünk azonban vissza a Mária-Zá-
polya-kapcsolathoz, mert a rendező itt is
következetes. A záróképben, mialatt La-
jos holtteste elöl középen hever, mögötte
pedig a magyar urak - egyébként nagyon
szép szimbolikával - vereségük, haláluk
jeléül leoldják s a földre vetik vértjüket,
fegyvereiket, baloldalt egy dobogón
egymás kezét fogva megjelenik az
özvegy királyné és a délceg vajda. Itt sem
elsősorban a történelmi igazságot perlem
vissza Ruszttól; ám valóban nehéz
megérteni, mire rímelhet ez a befejezés,
azon túl, hogy a két személy valóban
túlélte Mohácsot. A passióhoz persze
szükség van árulókra, s e szálon
gondolkodva Mária betölthetné, kettős
kötöttségére való tekintettel, mondjuk,
egy nőnemű Péter apostol, Zápolya pedig
Júdás funkcióját, de itt már valóban túl
messzire kanyarodtunk drámától is,
történelemtől is, anélkül hogy cserébe
mához szóló, valamiképp érvényes
gondolatot nyernénk, épp a mű végki-
csengésében. Valaki elbukott minden-
kiért, valakik elárulták, túlélték és szö-
vetségre léptek - a maga példázatos egy-

szerűségében tán túl szép is lenne mind-
ez. Ruszt koordináta-rendszere elszaba-
dult Mohács és minden későbbi Mohá-
csok pillérjeitől.. .

A színészi játék azt mutatja, hogy bár
igazán kiugró alakítás nincs, Ruszt József
máris eredményt mutathat fel abban, ami
egyik legfőbb erőssége: a társulat-építés
és -nevelés terén. A színészek pontosan,
hamis hang nélkül, stílusban tartva
valósítják meg a rendezői intenciót; még
az is lehet, hogy a Lajost játszó Bagó
Bertalantól Ruszt nem is kívánt több
egyéni színt, jelentékenységet, mint
amennyi egy szimbolikus-általános
krisztusi figurához okvetlenül szükséges.
Kínos helyzetben leginkább Bede-
Fazekas Annamária van, aki nem
döntheti el, mármost Lajost szereti-e vagy
Zápolyát, s ezért hol ezt, hol azt mutatja;
viszont kontúros, sőt, jelentékeny
alakítások láthatók a Báthori nádort
izgalmasan játszó, még a szerephez
mérve túl fiatal korát is feledtetni tudó
Jakab Tamástól, a Zápolyát darabos és
nyegle férfiassággal megelevenítő
Kaszás Gézától (kedves rendezői ötlet,
hogy a Mária által kezébe nyomott
könyvet fordítva tartja), az V. Károlyt
egyszerre megalomániás hisztériával s
mégis világuralkodói formátummal felru-
házó Juhász Károlytól s persze színpa-
daink nagyasszonyától, Koós Olga mellett
az egyetlentől, aki ma eljátszhatja Kanizsai
Dorottyát: Barta Máriától. (Azt persze ő
sem tudja megindokolni, mert ez szerin-
tem az írói koncepció egyetlen gyenge
pontja, hogy az egyre lucidusabb Lajos mi-
ért fogadja anyjává, miért néz fel oly ra-
jongva erre a sárkányasszonyra, aki ma-
gába sűríti valamennyi ellenfelének mohó
osztályönzését és összeférhetetlenségét.)

Nem tudhatom, utólag miképp véleke-
dik Ruszt József erről a munkájáról és
szélesebben a jól megcsinált realista
dramaturgiához való viszonyáról. Annyi
azonban objektíve bizonyosnak látszik:
egy ha-tározott egyéniségű
alkotóművésznek tőle addig idegen utakra
lépni csak akkor érdemes, ha bizonyos
mértékig, önmaga fel-adása nélkül, ő
maga is megújulásra kész.

Háy Gyula: Mohács (szegedi Nemzeti Színház)
Díszlet jelmez: Molnár Zsuzsa. A rendező
munkatársa: Telihay Péter. Rendezőasszisz-
tens: Ditzendy Attila. Játékmester: Kováts
Kristóf. Rendezte: Ruszt József.

Szereplők: Bagó Bertalan m. v., Bede-
Fazekas Annamária, Juhász Károly,
Hegedűs Zoltán, Olasz Ágnes, Mentes
József, Jakab Tamás, Both András, Áron
László, Kaszás Géza, Barta Mária, Szervét
Tibor, Németh Gábor, Ragó Iván, Bagó
László, Kovács Zsolt, Bobor György,
Zámbó Lilla, Dobó Alexandra, Flórián
Antal.


