
kább egy profi kurva rutinjával riszál, és
az állandó besózottság valószerűtlen álla-
potában él: mindenrő l és mindenkirő l
csak .,az" jut eszébe.

Akikrő l még nem szóltam: középszerű ,
de megbízható alakítás látható Lengyel
Istvántól a Tanár és Bökönyi Laurától a
Nő szerepében. Lengyel, jócskán idősebb
lévén Papp Zoltánnál, a pesti Tanárnál,
eleve kölcsönzi alakjának azt az objektív
tragikumot, hogy itt egy pályája vége felé
járó értelmiségi merül el az immár
véglegesnek tekinthető pauperizmusban;
ennek fejében Lengyel megengedheti
magának, hogy őszintébben figyelmes
legyen embertársai nyomorúságával
szemben, mint volt Papp Zoltán Tanára
a maga hőzöngő , frázisokba rej tett
közönyével; elvégre ebben az alakításban
a domináns elem amúgy is a figura
képzettségéhez képest keserűen ironikus
abszolút tehetetlensége. Bökönyi Laura
mozgásának darabos szögletessége a
sajátja; rendező i tévedés viszont a
fiatalasszony túl durván megnyilatkozó
érzéki magakelletése, dekoltázsának
széthúzása, saját mellének kihívó simo-
gatása - ez a szerencsétlen teremtés el-
végre abban az il lúzióban él , hogy enél-
kül is, sőt épp finomkodó úrias-kispolgári
allűrjei segítségével akad meg rajta a fér-
fiak szeme. (Az, hogy Mrsán az érzéki-
szexuális aspektusoknak túlontúl betű
szerinti jelentőséget tulajdonít, az elő-
adás több vonatkozásában is megfigyel-
hető .)

Mint kitetszik: nem hibátlan előadás a

békéscsabai Csirkefej. Ám túl a vállalko-
zás önmagában vett dicséretességén - el-
végre nem kevés merészség kellett az
ilyen típusú művekhez nem szokott vá-
rosban ehhez a bemutatóhoz, melyet
azonban az általam látott előadáson telt
ház, érett néző i magatartás, lenyűgözött
figyelem és jogos tetszés honorált -, a
produkció méltó az ügyhöz. A művet el
nem árulta, rangját és súlyos igazságát
megértette és kifejezte, sőt egy döntő vo-
natkozásban újat is tudott mondani róla.

Spiró György: Csirke/ej (Békés megyei Jókai
Színház)

Dramaturg: Ungár Júlia. Díszlet- és jelmez-
tervező: Németh Zoltán. A díszlettervező
munkatársa és szcenikus: Koszicky László.
A rendező és a díszlettervező murális munka-
társa: Pál János. A rendező munkatársa: Szeli
Ildikó. Rendezte: Mrsán János.

Szereplők: Szentirmay Éva, Lengyel István,
Bökönyi Laura, Harkányi János, Nagy Mari.
R. Kárpáti Péter, Magyar Tivadar, Kalapos
László, Jancsik Ferenc, Kovács Edit, Dóka
Andrea, Csizmadia Éva.

PÁLYI ANDRÁS

Stílus és „szellemi állapot"

Ionesco
a Katona József Színházban

1.

Jó negyedszázaddal az 1962. decemberi
párizsi ősbemutató után színre került ná-
lunk is a Haldoklik a király című lonesco-
darab (Le Roi se meurt - ezt korábban

úgy is fordították, hogy A király hatodik,
elég szerencsétlenül) .

A Katona József Színház előadására a
legszívesebben azt mondanám: kudarc -
ha ez a kifejezés szakmai szóhasznála-
tunkban nem lenne túl pejoratív és ezál-
tal félreérthető. A Haldoklik a király y ko-
rántsem rossz előadás, éppen hogy nem
az; habár a pozitív jelzőkkel is csínján
bánnék. Mindenesetre nagyon sok benne
az érték, sőt sokkal könnyebb megragad-
ni az előadás értékeit, mint hibáit. Önma-
gában már az is dicséretes, hogy a kortár-
si színmű irodalom e sokáig nálunk cen-
zurális okokból játszhatatlan művét elő-
vették, és kísérletet tettek a „meghódítá-
sára". Nem kevésbé dicséretes a rendezői
és színészi érzékenység, amivel ezt a kü-
lönös darabot megközelítették. De az
előadás nem nő fel saját ambícióihoz.
Nem történik meg az a minőségi „átfor-
dulás", ami minden igazi színházi ese-
mény mélyén ott van, amitő l a t isztessé-
ges munkából művészi evidencia lesz.

Ráadásul érzésem szerint a darabról is
elmondható, hogy nem nő fel írója ambí-

cióihoz. Legalábbis nem tudok a Haldok-
lik a király igazán sikeres előadásáról, se a
franciáknál, se a lengyeleknél vagy a ju-
goszlávoknál, ahol a legtöbbet játszották.
Úgy tűnik, olvasva szellemesebb,
könynyedebb, élvezetesebb, mint
színpadi játékként. Egyébként
elgondolkoztató, hogy ezzel a darabbal
véget is ér Ionesco második alkotói
korszaka, az úgynevezett Bérenger-
darabok ciklusa, ami a választott írói út
járhatatlanságának közvetett
beismeréseként is magyarázható. (Bognár
Róbert egyébként a címszereplő
Bérenger-t 1. Berengár királynak fordít-
ja, nem tudom, miért, talán a feltételezett
jobb hangzás kedvéért. Nem szerencsés.
Bérenger nem egyszerűen egy fiktív név,
hanem az írói oeuvre mitikus figurája.)

2.

„Ez a darab különben nem álomból vagy
a szabadjára engedett fantázia állapotá-
ban született . Nagyon tudatos, nagyon
éber a darab, stí lusa tehát sokkal rende-

zettebb. Rögtön ra is mondtak: » Á,
Ionesco otthagyta az avantgárdot, és
átment klasszikusba!« Csakhogy a
probléma nem a klasszicizmus és az

avantgárd között keresendő . Egész
egyszerűen másképp írtam, mert más
tudatsíkon álltam. A s t í l u s a mindenkori
szellemi állapot függvénye. A
szorongásból indultam ki, és az a
szorongás nagyon egyszerű , nagyon
világos volt kevésbé irracionálisan,
kevésbé zsigeri módon is éltem meg,
vagyis logikusabban, tudatom felületi ré-
tegeiben; a logika ugyanis a tudat felszí-
ne, míg az álom a tudat mély, lényegi ré-
tegeiben húzódik meg.'

Ionesco, aki önmagát kommentálva
gyakran mutat hajlamot a bőbeszédűség-
re és a lényeg elkendőzésére, ezúttal igen
tömören a d a r a b - é s közvetve az előadás
- legkényesebb pontjait veszi számba.

Nyilvánvaló igazságként hangzik, amit
az író a stílus és a szerző i-alkotói tudatál-
lapot összefüggéséről ír. De ha már ezt az
összefüggést felvetjük, az is nyilvánvaló,
hogy nem csupán az író szellemi kondíci-
ójáról kell beszélnünk, hanem a rendező

és a színészek „szellemi állapotáról" is.
(Ionesco egyébként is szereti hangsú-
lyozni, hogy ő csak forgatókönyvet ír a
színháznak.) Ascher Tamás, aki tavaly
Kaposvárott igen jó érzékkel keltette
életre Ionesco két korai darabját, A ko-

pasz énekesnőt és a Különórát, épp e ket-
tősségben lelte meg a feladat kulcsát: úgy
rekonstruálta a stílust, amit ő maga is az
író - egykori - tudatállapotának függvé-
nyeként látott, hogy a s a j á t - m a i , színházi
- kondícióját tekintette kiindulópont-
nak. Egyszerűbben szólva: a mából visz-
szapil lantott arra a színházi tegnapra,
amit az író két régebbi egyfelvonásosa je-
lent (és ami mellesleg már színháztörté-
net is) . Ez pedig azt is jelentette, hogy az
„álomszerű", „irracionális" technikával
dolgozó írót, illetve a művet tudatosan és
racionálisan idézte meg a színpadon. A
kétféle alkotói kondíció konfrontálá-
sából abban a tavalyi Ionesco-előadásban
így „a tudat mély, lényegi rétegeit"
szóhoz juttató.. ,szabadjára engedett fan-
tázia" és a művészi tudatosság sajátos
szimbiózisa jött létre. A Katona József
Színház Haldoklik a király-előadásából ez
a belső alkotói feszültség hiányzik; a
drámaiságnak azok a vektorai, amelyek
ott kreatív módon opponálták egymást,
itt többé-kevésbé egy irányba vagy pár-
huzamosan hatnak. s így kölcsönösen kü-
zömbösítik egymást.

3.

„Ha megérezzük a közhely és a nyelv ab-
szurditását, hamisságát, már meg is ha-



ladtuk azt. Hogy meghaladjuk, először is
meg kell mártóznunk benne. A komikus
a szokatlan, a maga tiszta állapotában;
számomra semmi sem meglepőbb a ba-
nálisnál; a szürreális itt van, a kezünk
ügyében, mindennapi beszélgetéseink-
ben." Martin Esslin idézi Az abszurd drá-
ma elméletében Ionesco e szavait, s hoz-
záfűzi: „Olyan világban élünk, amely el-
vesztette metafizikai dimenzióját és ezért
minden titokzatosságát. Ám hogy a titok-
zatosság érzetét helyreállítsuk, meg kell
tanulnunk, hogy a leghétköznapibb je-
lenséget is a maga teljes szörnyűségében

lássuk." Csakhogy Esslin, akinek az ab-
szurd mellett hitet tevő könyve 1961-ben
jelent meg, s így a Bérenger-ciklusból
csak Az orrszarvút és A bér nélküli gyil-
kost tárgyalja, nem szól a Haldoklik a ki-
rályról, holott épp ez a mű, valamint a Le
Piéton de l'air című (A légbenjárónak
vagy A levegő gyalogosának szokták for-
dítani) jelenti a fordulópontot: itt az író
már nem „a titokzatosság érzetét" igyek-
szik „helyreállítani", hanem megnevezi a
szorongás forrását, azaz a „titokzatosat"
átemeli a „logikusba", ám ebben a szférá-
ban a közhelyek egyszerűen csak közhe-
lyek, s nemigen tartogatnak meglepetést.
Ráadásul már a korai Ionesco-dramatur-
gia is magában rejtett bizonyos veszélyt,
ami később felerősödik. Ionesco, mint
vérbeli színpadi szerző, mindig képekben
gondolkodik, a megelevenedő kép vi-
szont hangsúlyossá teszi a szöveg banali-

tását; talán ez (is) az oka annak, hogy a
Haldoklik a király olvasmányként sokkal
szellemesebb és frissebb, mint színpadon.
Másrészt az író egyfajta „rituális színház"
megteremtésével is kísérletezik (a darab
eredetileg Ceremóniák alcímmel látott
napvilágot), hisz végül is ez a témája: a
haldoklás rítusa. E kérdés vizsgálata
messzire vezetne, de annyi bizonyos,
hogy mindenfajta rítusnak annyi az igazi
tartalma, amennyit a „titokzatos", tudat-
alatti szférából meg tud nevezni, s a Hal-
doklik a király „rituális színháznak" is túl
józan (vessük össze az „ösztönös" Ko-

pasz énekesnővel: ott minden külön írói
szándék nélkül is több a hiteles ritualitás,
mint a Haldoklik a királyban).

Mindenesetre vitathatatlan, hogy Io-
nesco színházát a banalitástól való féle-
lem szülte. A nyelvvel való visszaélés,
ami áthatja a modern civilizációt, mint-
egy kozmikus szorongást ébresztett az
íróban, ám ahogy ez darabjaiban megje-
lent, abban a pátosz és a komikum sajátos
elegyét kaptuk. A korai Ionesco valóban
„megmártózott" „a nyelv abszurditásá-
ban", és így kívánta meghaladni azt.
Majd egyre inkább meghaladta a korai
korszak technikáját. Bérenger legalább
annyira az író alteregója, mint „örök kis-
polgár", ahogy sok kritikus nevezte. Már
pusztán megjelenése is (először Az orr-
szarvúban, 1958) jelzi, hogy az eredetileg
oly spontán és ösztönös Ionesco kezdi
mintegy kívülről szemlélni önmagát.

Bérenger persze Jedermann is, vagyis ő
az az akárki, bárki, aki mindnyájunkban
ott lakik, de nagyon is a modern polgári
társadalomban szocializálódott Je-
dermann, aki sértett és határozatlan fe-
csegő, és szenved attól a világtól, amely-
ben élnie kell. Vagy ahogy Ionesco egyik
kritikusa jellemzi: „nosztalgikus demok-
rata", akinek kezéből az események már
kiütötték az érveket, de aki mégsem - so-
hasem, még „királyként" sem - tud érzel-
mileg és erkölcsileg megbékélni az érték-
rend hanyatlásával, noha fogalma sincs,
hogyan védje meg „nosztalgikusan" őrzött
értékeit. Az orrszarvú és A bér nélküli
gyilkos után még „csak" úgy látszott, hogy
lonesco írói világának felfedezhető
bizonyos politikai-közéleti-társadalmi
aspektusa is. Később derült ki, hogy sok-
kal lényegibb jelenségről van szó: A lég-
benjáróval és a Haldoklik a király-lyal az
írói attitűd is megváltozott; habár a kritika
mindjárt megállapította, hogy Ionesco
akkor tudott többet és mélyebbet mondani
a világról, amikor még csak önmagába
nézett, és nem tett mást, mint felszaba-
dította tudat alatti fantáziáit. Ez így talán
túl sommás ítélet, ám kétségtelen, hogy a
Bérenger-darabok bizonyos leegyszerű-
södés felé mutatnak. Egyre kevesebb a
„titok" - egyre átlátszóbb a dráma alapjául
szolgáló képlet, a tézis. Akárcsak
Brechtnél. Csakhogy Ionesco - úgy is mint
Brecht harcias ellenlábasa - nem akar
tanítani. Kitart a banalitások mellett.

Vannak olyan méltatói is a Haldoklik a
királynak, akik valamiféle „ionescói
szemüvegen át" megírt Beckett-darabot
látnak benne. Már A légbenjáró is felfog-
ható úgy, mint amelynek a cselekménye A
játszma vége után történik.

A légbenjáró Bérenger-ja restelkedés
nélkül bevallja, hogy már nincs semmi
mondanivalója. Lejárt a felfedezések és
álláspontok kora, nincs többé értelme az
elkötelezett művészetnek, minden csupa
képmutatás és csupa hamis bebiztosítás.
Bérenger-t mindez nem érdekli, őt már
legfeljebb a halál foglalkoztatja, elsősor-
ban a saját halála, ám ez a „saját halál" -
tűnődik - „a saját világom halála" is,
„amelyet előre érzek, és amellyel nem tu-
dok megbékülni". A világ halála - ez A
légbenjáró; a „saját halál" - ez már a
Haldoklik a király.

Ez a király - ő is Bérenger, azaz a Ka-
tona József Színházban Berengár - még
ereje teljében van, két feleséget is tart a
háznál, az egyik (a fiatalabb, a „második"
házasságából való) szerelmes belé, a má-
sik (az „első" házasságából való) közöm-
bös iránta; királysága azonban csupa lyuk,
akár az ementáli sajt: a 374. élet-

Jelenet a Haldoklik a király című Ionesco-előadásból



évében járó király több ezer győzelmet,
több tucat reformot tud maga mögött, egy
idő óta azonban valami végzetesen
megromlott egyre zsugorodó birodalmá-
ban, a szomszéd államok egyre jobban
szorongatják, a lakosság kihal vagy emig-
rál, s mára tehenek se adnak többé tejet,
habár naponta kétszer borjaznak. A leg-
kétségbeejtőbb azonban, hogy maga a ki-
rályi vár is omladozik, megrepednek a fa-
lak (Ascher előadásában le is omlanak) és
lyukak tátonganak a földben. A pusztulás e
víziója mégis könnyen megfejthető:
amikor az ember haldoklik, vele haldoklik
az egész mindenség, legalábbis ez az
érzése: Bérenger, miközben király lett,
megmaradt Jedermann-nak is. Ez nem is
lenne baj, sőt ellenkezőleg, épp ettől
lehetne igazán érdekes az a sokféle
mulatságos és képtelen vész, ami király-
ságára rátör. Csakhogy a Haldoklik a ki-
rályból szinte teljesen eltűnt a fantaszti-
kum s a félelem - az elmúlástól, a haláltól
való félelem -, amiről a darab szól,
túlságosan is „racionális", logikus és ért-
hető. A történet voltaképp maga az agónia.
Az agónia pedig nem egyéb, mint hosszú
búcsúzás: a darab elején megtudjuk, hogy
a királynak legkésőbb másfél óra múlva (a
darab végén) meg kell halnia. Bérenger-
Berengár a szemünk előtt járja végig a
hitetlenkedés, a félelem, az elgyengülés, a
szeretetszomj és a szeretni akarás fázisait,
de mindig mindent túl későn ért meg.
Végül paradox (?) módon az elhidegült
első feleség segíti át a semmi birodalmába,
és nem a szerelmes ifjú aszszony. De hát
ez a legfőbb „drámai" paradoxon is
közönséges közhely.

4.

Ascher Tamás maga is meghatározó
egyénisége annak a „kaposvári iskolának"
(jobb híján használom ezt a leegy-
szerűsítő kifejezést), amely a magyar
színjátszás teljes tetszhalottsága idején -
ha úgy tetszik, a kultúrpolitikai „pangás"
éveiben - az előadások hangnemével, azaz
stílusával képes volt aktivizálni a né-
zőteret, egyfajta „indirekt" politikai szín-
házat teremtve. Az egész látszólag na-
gyon egyszerű volt, nem kellett hozzá
más, mint annak következetes vállalása
(kiharcolása), hogy a stílus az írói és a
színházi „szellemi állapot" szembesítését
jelenti-jelenthesse, és ami ennek követ-
kezménye: a stílus valamiképp mindig
tartalmazza az itt és most ható társadalmi-
tudati feszültségeket. Így, jött létre
mindannyiszor (természetesen csak ak-
kor, amikor valóban létrejött) az a „belső
dráma", amelynek igazi játéktere a nézői
tudat volt, s amelynek iránytűje a szub-

jektíve átélt „provokációtól" a nézőtéri
egységesülés, közös tudat felé mutatott.

A Haldoklik a király Katona József
színházi előadásában az a legrokonszen-
vesebb számomra, hogy ezt a művészi
ambíciót látom folytatódni benne. Ascher
nem szalad olcsó poénok és könynyű
aktualizálások után, nem akarja „le-
fordítani" Berengár király birodalmának
recsegését-ropogását, mondjuk, mai gaz-
dasági és közéleti válságaink napi politi

kai nyelvére. Az „aktuális" provokációt,
ami egyébként szándékai szerint a nézői
„belső drámának" csak az első szakaszát
jelentené, rábízza - legalábbis szeretné
rábízni - a stílusra. Csakhogy a stílus má-
gikus köre (időn kívülisége és aktualitá-
sa) nem jön létre. Ezt neveztem kudarc-
nak, hisz végül is az. Ha ugyanis nem mű-
ködik a „belső színház", akkor az, amit
„külsőleg" kapunk, nem egyéb, csupán a
Ionesco-darab korrekt, professzionalista

Básti Juli (Mária királyné) és Sinkó László (I. Berengár) a Katona József Színház lonesco-előadásában

Sinkó László, Végvári Tamás (Testőr) és Rajhona Ádám (Orvos) a Haldoklik a királyban (Iklády László felvételei)



tolmácsolása. (Zárójelben megjegyezve:
olyasvalami, ami ellen az említett „ka-
posvári iskola" lázadott.) Ráadásul, mint
fentebb utaltam rá, Ionesco ezúttal valóban
színházi kiegészítésre szoruló „forga-
tókönyvet" írt, hisz a banalitások a leg-
profibb előadásban is banalitások marad-
nak. Így fulladhat a Haldoklik a király
előadása - a jó szakmai minőség ellenére is
- végső soron érdektelenségbe és una-
lomba.

Hogy történhetett ez? Ascher Tamás,
aki korábban remek Ionesco- és Beckett-
előadásokkal hívta fel magára a figyelmet,
miért nem találta a kulcsot a Haldoklik a
királyhoz? Azt hiszem, nehéz erre
egyszerű választ adni; a magam részé-ről
abban az elsősorban rendezői tévesztésben
látom a hibaforrást, amely A kopasz
énekesnőhöz, a Különórához, Beckett
Godot-jának 1975-ös kaposvári in-
terpretálásához hasonlóan az „eredeti" mű
„rekonstruálására" helyezte a hang-súlyt,
ahelyett, hogy a mű és az előadás közti
időtávlat olyasféle gazdagabb, színészileg
is összetettebb kibontására épített volna,
ami az 0, azok a szép napok 1983-as
kaposvári előadását vagy a Godot tavalyi
felújítását jellemezte. De ennek ellenére
elmondható, hogy a Haldoklik a király
olyan kudarc, ami haszon is. Haszon az
egész magyar színházi kultúra számára,
amelynek ha megkésve is, de meg kell
birkóznia az abszurd színház „nyelvével"
és az ebből fakadó problémákkal. Es
haszon egyenként minden részt vevő
színésznek, akik sok-sok erényüket
mutatták meg az előadásban, még ha a
végső művészi sikertelenség láthatóan le is
lankasztja a produkció hevét.

A legizgalmasabb, leginkább egyénített
figurát talán Básti Juli hozza a fiatal
szerelmes feleség szerepében, de Csomós
Mari is következetesen és markánsan raj-
zolja meg a közönyös Margit királynét.
Sinkó László lélektanilag is motiválni
igyekszik a király agóniájának fázisait, s
úgy tűnik, elsősorban nem rajta múlik -
ahogy a frappáns karakterekkel szolgáló
Máthé Erzsin, Végvári Tamáson, Rajhona
Ádámon sem -, hogy végül mégis korábbi
szerepeikből ismert megoldásaik-hoz
nyúlnak. Nem született meg az a szín-padi
élettér, amiben nem csupán játszani lehet.
Hanem létezni is.

Ionesco: Haldoklik a király (Katona József
Színház)

Fordította: Bognár Róbert. Díszlet: Antal
Csaba. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Fara-
gó Béla. Zenei vezető: Simon Zoltán.
Rendezte: Ascher Tamás.

Szereplők: Sinkó László, Csomós Mari,
Básti Juli, Rajhona Ádám, Máthé Erzsi,
Vég-vári Tamás.
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Magánügy

A Stuart Mária Kecskeméten

Nem kell eget rengető rendezői okosko-
dást keríteni Schiller Stuart Mária című
drámája köré. Pontosabban: nem kell in-
dokolni a színrevitelt - ezt megteszi a mű.
Nagy könnyebbség.

Schillernek ezt a drámáját pont ugyan-
azért mutatják be időről időre, amiért a
többit: a Haramiákat, az Ármány és sze-
relem címűt, a Don Carlost. Ez utóbbiak
ugyan mind az ifjú Schiller művei, míg a
XVIII-XIX. század fordulóján írott Stuart
Máriában a bölcseleti versek írója, s a
Sturm und Drangot már többé-kevésbé
letisztult irodalmi örökségként kezelő ro-
mantikus-filozófiai érdeklődésű gondol-
kodó önti ki lelkét. A lelkét - valóban; ez
a lélek persze fegyelmezett és bizonyos
értelemben racionális.

Persze nem csak Schillerért magáért, s
még csak nem is a Stuart Mária dráma-
szerkesztési, jellemábrázolási, konflik-
tuskezelési és stiláris erényeiért bukkan
fel viszonylag gyakran a mű a színpado-
kon, hanem nem kis részben a két remek
szerep miatt. Stuart Mária és Angliai Er-
zsébet mint színpadi szerep, olyan lehe-
tőség, amely színésznők kényeztetésére és
felfedeztetésére egyaránt alkalmas.

Szerepjátszók

Biztosan sokan nem tudják (én sem tud-
tam, míg utána nem néztem): Magyaror-
szágon a Stuart Máriát éppen Kecskemé-
ten játszották először 1831-ben, Déryné-
vel a címszerepben. És tizenöt év múlva
mutatta be a Nemzeti Színház; Máriát Jó-
kainé Laborfalvy Róza, Erzsébetet
Szathmáryné Farkas Lujza játszotta. Az
1855-ös felújításon a szerepeket Kom-
lóssy Ida és Bartha Elekné alakították; s
az 1872-es premieren tűnt fel Schiller
drámájában először Jászai Mari, mégpedig
Erzsébet szerepében. Máriát csak tizenhat
év múlva, 1888-ban alakította - akkor
Erzsébet Helvey Laura volt. A Nemzeti
Színház egyik leghíresebb Stuart Mária-
előadásában, amelyet 1921-ben Csathó
Kálmán rendezett, Jászai Mari ismét
Erzsébetet játszotta, Márkus Emília
Máriája mellett. 1927-ben és 1935-ben
Hettyey Aranka játszotta Erzsébetet, előbb
Mátray Erzsivel, majd Tasnády Ilonával
Mária szerepé-ben. A 27-es előadás
Máriája, Mátray

Erzsi 1943-ban Erzsébet volt, Máriát ak-
kor Tőkés Anna játszotta.

A dráma felszabadulás utáni színházi
szerepsora szintén érdekes. Pesten, a Ka-
tona József Színházban, Both Béla ren-
dezésében legendás páros formálta a két
szerepet: Máriát Váradi Hédi, Erzsébetet
Mezei Mária, aki később Pápai Erzsivel
váltva alakította az angol királynőt.

Néhány évvel korábban, 1959-ben
Kecskeméten Udvaros Béla rendezte az
előadást, Máriát a felesége, Dévay Ka-
milla játszotta az egykorú kritikák szerint
kitűnően, Erzsébetet pedig Göndör Klára.

Az 1968-as miskolci-egri előadásnak az
a legfontosabb jellegzetessége, hogy
Máriát is, Erzsébetet is lekettőzték, még-
hozzá a másik szerepet játszó színésznő-
vel; így aztán ugyanabban az előadásban
egyszer Spányik Éva, máskor Kovács
Mária játszotta Máriát, illetve Erzsébetet.

Ugyancsak Kecskeméten rendezett nagy
sikerű előadást a Stuart Máriából Ruszt
József 1976-ban. Máriát Sára Bernadette,
Erzsébetet Szakács Eszter játszotta, Mária
dajkáját, Hanna Kennedyt pedig Gurnik
Ilona, akárcsak a mostani kecskeméti
előadásban.

A főiskola 1973-as vizsgaelőadásában
Máriát Komlóssy Judit, Erzsébetet Lázár
Kati játszotta. A József Attila Színházban
1983-ban, Valló Péter rendezésében a skót
királynőt Fehér Anna, az angolt Voith Ági
alakította.

1985-ben Győrben Bessenyei Zsófia
Máriája és Baranyai Ibolya Erzsébetje
mellett Mortimert Orth Mihály, Talbot
grófját Fekete Tibor játszotta; ők ketten
ugyanebben a szerepben lépnek színpad-
ra a mostani kecskeméti előadásban.

A körülmények

Bár magyarázat vagy indoklás nem, meg-
felelő körülmények azért szükségesek a
Stuart Mária bemutatásához. Formátumos
rendezői koncepció híján megteszi egy
tisztelettudó és művészi alázattal teli
megközelítés is - a többit elvégzik a szí-
nészek, ha vannak.

Kecskeméten van gyönyörűen felújított
színház; mint hírlik, most van közönség
is. A visszavonultságból aktivizált
színigazgató irányításával egy közepes
színház működik itt, különösebb figyelmet
vagy visszhangot érdemlő produkciók
nélkül. A háttérben érezhető azért, hogy a
társulat váltás és változás előtt áll, s az
átmenetiség tudatának idegessége
érezhető a felszín alatt. Nemrégiben ki-
nevezték az igazgató helyettesének Nagy


