
annyira a szerepből, így - Máté lehajtott
fejű, hajlott hátú tartását látva - kicsit za-
varó is. Máté Gábort nem köti meg oly
nagyon a rendezői koncepció, az ő figurája
kevésbé szimplifikálódott az aktualizálás
következtében, mint Ábelé. Így a színész
Káint csaknem olyan metaforikussá tudja
emelni, mint ahogyan Sütő írói kép-
zeletében megszületett. Máté Gábor ala-
kításában Káin tragédiáját, a gondolkodó
ember drámáját élhetjük át.

Végül a hatodik szereplő: az Úr. Alap-
kérdés, ki hogyan értelmezi őt. Létezik-e
vagy sem, megjelenik-e fizikai valójában,
vagy csak hangban, kit, mit képvisel, mi-
lyen az a hatalom, amelynek ő a megtes-
tesítője és így tovább; számos tisztázandó
kérdésre kell a színre vivőknek vála-
szolniuk. Akár így, akár úgy dönt a ren-
dező, az Úr szerepeltetése mindenképpen
ellentmondásos lesz, hiszen olyan
dramaturgiai összetevő, amely nem válik
részévé a drámai helyzeteknek, a drámai
struktúrának.

Alighanem az a legszerencsétlenebb
megoldás, ha az Úr fizikailag is megjele-
nik, hiszen ez szcenikailag, színészileg
lényegében megoldhatatlan feladatot je-
lent. Még ebben a leegyszerűsített ver-
zióban is az alapkonfliktus és a figura
vészes elszegényítése következik be. Rá-
adásul igen suta megoldás, hogy az Úr az
egyik kunyhó tetején egy takarás mögül
bukkan elő, s ott a magasban, egy tenyér-
nyi helyen álldogál. Molnár Árpád be-
csülettel elmondja a szöveget, de lehetet-
len tőle elvárni, hogy súlyt adjon a figurá-
nak. Márpedig ebben a drámában nem
lehet az Úr szerepébe egy súlytalan,
funkciójára alkalmatlan vezető típust be-
helyettesíteni. Pedig itt erre történik
kísérlet, vagy legalábbis ezt a következ-
tetést kénytelen levonni a néző, látva a
helyzetet és a színészt.

A látottak alapján a Káin és Ábel a

mostani két színpadi újrafogalmazási kí-
sérlet után is további kihívást jelenthet
vállalkozó kedvű színházainknak.

Sütő András: Káin és Ábel (komáromi Magyar
Területi Színház)

Díszlet és jelmez: Platzner Tibor. Zene: Ma-
tus János m. v. A rendező munkatársa: Dráfi
Mátyás. Rendezte: Takáts Emőd.

Szereplők: Skronka Tibor, Szikra József m.
v., Varsányi Mária, Dráfi Mátyás, Petrécs An-
na, Bugár Béla.

(Kőszegi Várszínház)
Díszlet: Kondákor Tamás. Jelmez: Cselényi
Nóra. Dramaturg: Duró Győző. Asszisztens:
Stefán Gábor. Rendezte: Merő Béla.

Szereplők: Molnár Piroska, Sinkó László,
Máté Gábor, Trokán Péter, Papadimitriu
Athina, Molnár Árpád.

HELTAI GYÖNGYI

A nép balra el

A Megközelíthetetlen Gyulán

A kétszáz éves francia forradalom mint
művészi téma manapság nem túl népszerű
nálunk. A Kossuth moziban rendezett
jubileumi filmsorozat csaknem üres házak
előtt pergett, lett légyen szó Ernst Lubitsch
némafilmcsemegéjéről, a Madame
Dubarryról vagy Mnouchkine 1789-éről.
Sem az arisztokráciával cicázó tehetséges
kokott (Pola Negri megszemélyesítésében)
kálváriája nem könynyeztette meg a
nézőket, sem a felkelt nép indulatait és
vágyait nem akarták át-élni a Nap
Színháza politikai és vásári szín játszást
ötvöző előadásában.

Elgondolkodtató ez a rezignáció, hisz
míg mindennapjainkban sokadszori kí-
sérletet teszünk arra, hogy Franciaor-
szágtól kissé keletebbre is érvényt pró-
báljunk szerezni Az emberi és polgári jo-
gok alapkövetelményeinek: a szabadság-
nak, egyenlőségnek, biztonságnak és tu-
lajdonnak, úgy tűnik, nemigen vágyunk
arra, hogy a kétszáz évvel ezelőtti hasonló
próbálkozás szellemi muníciójából
merítsünk.

Ennek egyik oka az, hogy a tájainkon
otthonos zsarnokságok természetének
leleplezésére Kelet-Közép-Európa írói túl
gyakran húzták drámáikra a francia
forradalom álruháját, az elnyomás elleni
tiltakozásukat túl sokszor adták a forra-
dalom fejvesztő tempóban változó veze-
tőinek szájába. Ráadásul az efféle „üze-
nős" drámához hagyományosan kapcso-
lódó patetikus, csak a színjáték verbális
szintjére koncentráló játéknyelvet fel-váltó
„korszerűbb" forma is kiment mára a
divatból.

A vonakodás egy másik oka nem csu-
pán a művészet szférájára korlátozódó
közérzet, hanem a minden ideológiával,
mások számára gyártott életprogrammal s
az ezt képviselőkkel szembeni gyanakvás
is lehet. Nem vágyunk arra, hogy akár a
legélesebb elméjű teoretikus vitákban
győzedelmeskedő elméletek alapján te-
gyenek bennünket boldoggá. A doku-
mentumműfajok felértékelődése, vala-
mint a hétköznapok mikrotörténéseiből
komponált formák ellentmondásosabb
világtapasztalata jobban meg is felel a
műalkotásról alkotott mai elképzeléseink-
nek, mint a népboldogítónak induló ideo-
lógiák képviselőinek elmeköszörülése.
Nem szeretünk embertársait kísérleti
nyúlnak használó főhőssel találkozni, za

varó, ha az ő bizonyítványmagyarázata
adja a mű gerincét, miközben a „nép"
időnként belejt a színre, hurrázik vagy
pfujoz, majd fegyelmezetten kivonul a
kulisszák mögé, hogy átadja a terepet a
sorsáról döntő ideológiai vitáknak.

Mindebből érzékelhető, hogy vélemé-
nyem szerint nem a legideálisabb - habár
jubileumi szempontból megfelelő - idő-
pontban került sor Száraz György A
Megközelíthetetlen című, Robespierreről
szóló drámájának ősbemutatójára a Gyulai
Várszínházban. Ugyanakkor nem
intézhető el néhány szóval egy dráma,
melyen szerzője majd' húsz évig dolgozott.

A Megközelíthetetlen jellegzetes sza-
londráma, jelenetei a magán- és társasági
lét érintkezési szférájában játszódnak. A
szereplők köre lényegében Robespierre
egykori fegyverbarátaira korlátozódik, a
másként gondolkodók már mind meghal-
tak. A hatalmi elit e fokozatosan szűkülő
közegében a politikacsinálás nem túl tiszta
hátsó udvarába kukucskálhatunk be, a
döntések előzményeit és következményeit
mérlegelhetjük. A mindössze né-hány
napot felölelő drámai időben nincs olyan
titok, melynek kidolgozása közös
rejtvényfejtésre inspirálná a szereplőket és
a nézőket. Mindezek híján mi kapcsol-
hatja a néző figyelmét a színpadhoz? Szá-
raz Györgyöt - drámai életműve tanúsága
szerint - a köztudottan nem erkölcsi
törvények által irányított világban élő,
kiemelkedő erkölcsű hősök cselekvési le-
hetőségei érdekelték. Milyen döntési al-
ternatívák állnak e drámaszervező figurák
-például Tolsztoj, Semmelweis stb. - előtt,
amikor rájönnek, hogy a társadalmi
cselekvés egyetlen szférájában sem ma-
radhatnak feddhetetlenek, s kudarcot vall
az a próbálkozásuk is, hogy személyes
példamutatással „alakítsák át" kör-
nyezetüket. Robespierre ezt a dilemmát
így fogalmazza meg: „Nem uralkodni
akarok az embereken, hanem megváltoz-
tatni őket... Az erény diktatúrája képte-
lenség. Választanom kellett az erény és a
hatalom között. Az erényt választottam."

A drámában a szöveg nagy része Ro-
bespierre jellemét minősítő értékelés vagy
önértékelés, s a következetesen a színpadi
világon kívül maradó események - a
Legfőbb Lény tiszteletére rendezett
ünnepség, mely felgyorsítja a fő-hős
illúzióvesztését, s arra sarkallja, hogy
megszavaztassa a Jóléti Bizottmány telj-
hatalmát biztosító terrortörvényt, majd
ennek ellenhatásaként a Robespierre el-len
szőtt összeesküvés - inkább e kollektív
személyiséganalízis dramaturgiai
segédeszközeinek tűnnek. Az álláspontok
nem akcióban, hanem dikcióban je-



lennek meg. A néző nem egy kiterjedő
vagy elmélyülő színpadi világgal szembe-
sül, hanem egy aforisztikus megállapítá-
sokban bővelkedő szöveggyűjtemény kap.
Nem kell „bajlódnunk" azzal, hogy a
színpadi világ látvány- és gesztuskódjai
segítségével megfejtsük a figurákat. hisz
angyali nyíltsággal, bár kissé egyénítetlen
színpadi nyelven maguk tárják fel indíté-
kaikat. Száraz György drámájában a sza-
vak és a tettek ellentmondása már csak
azért sem játszhat különösebben jelentős
szerepet, mert az utóbbiakról mindig csak
értesülünk, míg a forradalom vagy
konszolidáció, terror vagy engedékeny-
ség, magánboldogság vagy a haza érdeke
kérdéseiben dönteni kívánók egyként a
politikai publicisztika világosságra törek-
vő nyelvén fejtik ki álláspontjukat.

A cselekmény kezdetén a forradalmi
terrort (saját személye és a cél feddhetet-
lensége miatt) igazolhatónak vélő Robes-
pierre jelentős fáziskésésben van környe-
zetével szemben, amely tisztában van az-
zal, hogy a Körtársaság első emberét egy
hajszál választja csak el a zsarnokságtól,
míg „műve". a forradalom a cinikus komp-
romisszumokkal teli konszolidáció és az
egyre fékezhetetlenebb terror szakadékai
között lebeg. A politizálásra mint
alapvetően közösségi tevékenységre, sőt
még az emberi kapcsolatokra is csaknem
képtelen Robespierre egyfajta agresszív
utópizmus illúzióját dédelgeti: „Tiszto-
gatni kell és nem mérlegelni. Azt akarom,
hogy a guillotine a torvény pallosa
maradjon... Megtanultuk, hogy bele kell
vágnunk a magunk húsába is, ha győzni
akarunk... Meg kell találni a törvényt.
nem elegendő tisztelni. Hinni kell. Olyan
törvény kell, mely értelmet ad az életnek,
és amely egyedüli igazolása lehet az
erénynek."

A főhős törekvése akkor kerül szink-
ronba a környezetével, amikor magá-
nyából kilépve, a Legfőbb Lény ünnepén
meglátja a „hétköznapi forradalmat", a
félelembe és gyilkolásba belezavarodott
népet. Ezután elméletében csalódott,
illúzióvesztett értelmiségivé válik, aki
politikai dilettantizmusa miatt akkor is
potenciális áldozata lenne a konszolidáció
érdekében ellene szövetkezőknek, ha nem
önként mondana le hatalmáról, s ami az
adott szituációban ezzel egyet jelent,
életéről. „Nem akarok sem az ellen-
forradalom diktátora, sem a sansculotte-
ok császára lenni... Diktátor lehetnék,
csak éppen elveimet kellene feláldoznom"

Robespierre nagyvonalú önkéntes ha-
lála azonban nem válik katartikus erejűvé.
Sőt önmagával folytatott intellektuális
küzdelme egyetlen stációjában sem

Száraz György: A Megközelíthetetlen (Gyulai Várszínház). Szakácsi Sándor (Robespierre) és Bordán Irén

Szoboszlay Sándor (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)



tud érveivel magához kapcsolni minket,
mint ahogy a drámának a manipulációtól a
terrorig ívelő nézeteket képviselő egyéb
szereplői sem. Az erőszakos hata-
lomgyakorlás minden formájától való
össznépi undorodás időszakában ez érthető
is. De a nézők drámai világon való
kívülrekedésének az előadás is kétségte-
lenül oka lehetett. (A produkció egyéb-
ként egy július 14-én sugárzott jubileumi
tévéjáték elő- vagy utóváltozatának fog-
ható fel. Lényegében ugyanaz az alkotó-
gárda állt ki - valószínűleg takarékossági
okokból is - az „ország színpadára" és a
gyulai vár deszkáira.)

Mihályfi Imre rendező nem tisztázta az
előadás stílusát. A csupán a szöveg logi-
kájában élő drámai forma miatt választ-
hatott volna egy hagyományos realizmust
elvető, stilizáló játéknyelvet, vagy, ellen-
kező végletként, kísérletezhetett volna a
színpadi létezés pillanatokra bontott hi-
telesítésével, hogy az eltérő vélemények
mögötti emberi és pszichológiai igazsá-
gokat is ütköztetve, valóban vérre menő
lehessen a hatalom jogosságát firtató vi-
tadráma.

De a történelmi drámának már a hat-
vanas évekre kiüresedett kliséit alkalmazó

A Megközelíthetetlen megközelíthetetlen
maradt a színre állítók számára. El-
lenérzéseimet hadd írjam körül Langmár
András díszletének hangsúlyos elemével, a
várbástya tetején mementóként maga-sodó
guillotine-nal. Egy néző megjegyez-te: ha
a díszletfalon puska lóg, annak az előadás
végéig el kell sülnie. Ilyen módon ő is - a
többi nézővel együtt - azt várta, mikor sújt
le a rafinált masina. Nyakazásról bőven
hallottunk, sőt a főhős is e szomorú sorsra
jutott, de a színpadi guillotine mindvégig
mozdulatlan maradt. Ez a „mintha", ez a
jelzéses technika jellemezte az egész
előadást.

Talán a szabadtéren hagyományosan
elvárt látványosság szempontja miatt nem
fogadta el a rendező a tömegjeleneteket
nélkülöző dráma alapvető szoba-színházi
jellegét, s néhány lelkesítőnek szánt
pillanatban vagy a jelenetek átkötéseként,
kis, gázsikímélő csoportozatokban feltűnt
a „nép" is, melynek fiai agyon-unt
közhelytípusokat markíroztak.

Drámai funkció híján a színészek sem
ellenpontozni, sem elmélyíteni nem tudták
a vitákon elhangzó érveket. Mert leg-
inkább csak megállapítások sora hangzott
el a forradalom ilyen vagy olyan ter-
mészetéről; az adott álláspontot hangoz-
tató szereplőknek ritkán sikerült valami-
lyen, legalább halványan körülhatárol-ható
jellemrajzzá összerántani a szöveget.
Collot, a színész-felkelő figurájában Téri
Sándor legalább összetéveszthetet

lenül hevülékenynek mutatkozott, míg
Kozák András Billaud színpadi állás-
pontjának árnyalt megrajzolására is képes
volt.

A színészek dolgát vitathatatlanul ne-
hézzé tette, hogy Száraz György drámá-
jában a szereplők gyakran csak Robes-
pierre álláspontjának pontosabb kifejté-
séhez kellenek. De még így is feltűnően
elmaradt az egyes szereplőcsoportokat
összekötő vagy elválasztó megnyilvánu-
lások hiteles színpadi indoklása, hisz a
drámai idő előtt zajló eseményekről szóló
tudósítások nem pótolhatják ezt. Így az-
tán nem értjük, hogy Robespierre miért
fordul el undorral a logikusan érvelő
Fouchétól (Reviczky Gábor), mikor az egy
cseppet sem ellenszenvesebb színpadi
jelenség, mint az ugyancsak kompro-
misszumokat ajánló Couthon (Tahi Tóth
László). A drámabeli leánytestvérpár
funkciója az, hogy különböző oldalról
nyomatékosítsa a főhős fájdalmas élet-
idegenségét. Igó Éva Elisabethként egy-
síkúan, de meggyőzően képviselte az
egészséges életvágyat s az ideológia el-
burjánzásának veszélyét. Bordán Irén
azonban Robespierre jegyeseként csak a
figura görcsösségét tudta megmutatni, az
emögött rejlő érzelmi gazdagságot már
nemigen.

A nézeteknek és a viselkedésmódok-nak
ez az előadásbeli hierarchizálatlansága
igen nehézzé tette a főszerepet játszó
Szakácsi Sándor helyzetét, aki az általa
alakított Robespierre-hez hasonlóan
kénytelen volt „önmagából újjáteremteni a
világot". Indulat-visszafojtást jelző re-
megéseivel a többi szereplő olyan tetteire
s szavaira reagált, amelyek színpadi hitel-
lel meg sem születtek. Igy Robespierre
dilemmáját nem tudta a mai néző számára
értelmezhető, fontos drámai választássá
formálni. De ezért a legkevésbé sem a
színész hibáztatható.

A drámának és az előadásnak nem cél-ja
a főhős piedesztálra emelése, de a ki-
dolgozatlan gyulai produkciónak még a
dráma alapdilemmáját - a hatalom és az
erkölcs összefüggését - sem sikerült hite-
lesítenie.

Száraz György: A Megközelíthetetlen (Gyulai
Várszínház)

Díszlet: Langmár András. Jelmez: Horányi
Mária. Játékmester: Tatár Eszter. Rendezte:
Mihályfi Imre.

Szereplők: Szakácsi Sándor, Szoboszlay
Sándor, Pap Éva, Bordán Irén, Igó Éva, Bagó
Bertalan, Seress Zoltán, Tahi Tóth László,
Cserna Antal, Nagy Zoltán, Dengyel Iván,
Reviczky Gábor, Dörner György, Kozák
András, Téri Sándor, Márton András, Helyei
László, Sörös Sándor, Győri Péter.

SZÁNTÓ JUDIT

Nyujork vagy Hungária?

Szakonyi Károly Galsaiádája Pécsett

Az ember ne legyen telhetetlen vagy épp
szőrszálhasogató. Gyönyörű a mecseki
mediterrán este, kóbor szellők enyhítik a
nappali hőséget, és kivált annak, aki elő-
ször találkozik vele, üdítően frappáns lát-
vány a helyszín, a pécsi Anna-udvar, a sok
hevenyészve fellelt és valahol menet
közben úgy maradt úgynevezett nyári já-
tékhelyhez képest. Kivételes élmény az
infrastruktúra - nevezett játékhelyek kró-
nikusan gyenge oldala -, a tiszta, hiány-
talanul felszerelt mosdó, a nemcsak jól
ellátott, de ötletes büfé, a darabbeli kávé-
ház ambróziáját és nektárát idéző, rejtel-
mes összetételű, türkizkék, tintakék,
mélyzöld koktélokkal, szünetben a szö-
vegben oly sokat emlegetett csülkös szend-
vicsekkel (ízükről már nem tanúskodha-
tom, mert ellenálltam). Kétségtelen az is,
hogy Vata Emil tetszetősen és atmoszfé-
rateremtő leleménnyel rendezte be a
helyszínt. A színpadhoz vezető kőlépcső-
sort még tüllfüggöny rejti a gyülekező
nézők elől (a nézőtér ugyanis a színpadon
túl helyezkedik el); a tüllfüggönyre duz-
zadó bárányfelhőket applikáltak. Előtte
csuhás-kulcsos barát őrzi Szent Péter-ként
a mennyországot. Tőle jobbra kígyóként
tekergő vörös lámpasor jelzi a poklot,
balra fehér kartonból kivágott,
gyermekrajzszerű félig ördög, félig de-
nevér figura, ámbár itt a képi logika sze-
rint a purgatóriumnak kéne elhelyezked-
nie, de ne keressünk a kákán is csomót.

Igaz, már itt becsúszik egy-két zavaró
mozzanat, de nem annyi, mint szabadte-
reinken megszoktuk. Szent Péter láthatóan
privát szavakat vált egy mályvaszín ruhás
molett civil hölggyel, majd ugyan-csak
magánjellegű küldetéssel beoson a
tüllfüggöny mögé, a rejtett mennyország-
ba. Aztán jön az előjáték, Galsai Pongrác
még oly ismerősen csengő, egyszerre iz-
gatott és behízelgő, bujkáló nevetésekkel
bélelt hangja szól a mikrofonból; egy
pszeudopikáns szigligeti anekdotát mesél,
a hetvenéves Palotai Boris kalandját egy
nyolcvanéves orvosprofesszorral. A
mikrofon berezonál, recsegni kezd, épp a
poént nem hallom. Nem baj, majd utá-
naolvasok, biztosan nagyon jó.

Vége az előjátéknak, megindulunk a
kőlépcsőkön, át a színpadon, ahol néhány
hamisítatlan zöld márványlapos kávéházi
asztal van elszórva. Leülünk, és a zavaró
mozzanatok ellenére készen állunk a ta-


