
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.
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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-



lálkozásra Pécs városának összetéveszt-
hetetlenül furcsa fiával, Galsai Pongrác-
u l . Hátha megfejtjük, hátha megfejtik
számunkra a titkát.

Mert Galsai Pongrácnak, akit történe-
tesen mint első férjem legjobb barátját a
civil életben is ismertem, titka volt. Koa-
líció, Rákosi-korszak, olvadás, forrada-
lom/ellenforradalom, Kádár-korszak és
alkorszakai - Gráci látszólag megszakítás
nélkül a Nyujorkban élt, hívták bár azt
hosszú éveken át Nádornak. Ami a múlt
század végétől a fordulat évéig nálunk is
életforma, sőt világnézet volt - hogy egy
író külsejében, életmódjában, a világ ese-
ményeire való reagálásában is mindenek-
előtt író legyen, a köznapi embertől azon-
nal megkülönböztethető, különös, rend-
hagyó figura -, azt ő átmentette 1948
utánra is, nem törődve azzal, hogy ez a
magatartás ritkává s egészen korszerűt-
lenné vált a sok, történetesen betűvetés-
sel foglalkozó mozgalmár, a lélek meg-
annyi szorgos mérnöke, avagy, a másik
póluson, az összeszorított fogú, indula-
tosan dacoló ellenállók között. (A későb-
biekben e típusok finomodtak, körvona-
laik élessége oldódott, de Gráci halála
évéig mindenesetre felismerhetők ma-
radtak.)

Gráci - már pufók külseje is lazán ját-
szott rá a gráciát vagy gracilitást asszo-
ciáltató névre - mintha maradéktalanul
feloldódott volna ebben az attitűdben: az
evésben-ivásban, a polgári (és elvtársi)
magatartási szabályoknak fittyet hányó
linkségben, a bájosan felelőtlen nőügyek-
ben, a mitikus arányúvá növelt. saját te-
nyésztésű legendaként elhíresülő hipo-
chondriában. Ha komolyabb dolgokról
esett előtte szó, politikáról, tilalmakról,
itt-ott megnyíló s gyorsan kihasználandó
résekről, zavartan, ámulva vagy hüm-
mögve mosolygott, és amilyen olajos csil-
logású volt sárgás bőre, fénylő fekete ha-
ja. olyan angolnaszerűen siklott ki a be-
kerítő kérdések elől. Minden viharokon át
őrizte a Galsai-jelenség szuverenitását,
aminek korántsem mondott ellent az írá-
sait jellemző míves gond. a szakma gya-
korlásának szigorú céhes tisztessége; ez
minden boldogabb korszakban belefért a
legfurcsább, legrendhagyóbb művész-
csodabogarak képébe.

De mi volt a titka? Hiszen nagyon is
okos fiú volt; tudnia kellett azt is, amiről
nem vett tudomást. Puszta védekezéséről
lett volna csak szó? A taktika minden-
esetre bevált; amikor 1956 után a hatóság
szétszórta az Írószövetség pécsi cso-
portját, a belső mag tagjai közül csak őt
nem rendelték be kihallgatásra, mivel a
nevezett hatóság szilárdan hitte, hogy
Gráci úgysem vett észre semmit a körü

lötte zajló ádáz ellenforradalmi szervez-
kedésből. Ő volt az, akit semmilyen külső
tényező nem kényszerített Pécs elhagyá-
sára, nem volt oka rá, hogy elbújjon a tő-
város dzsungelében. Nyilván különböző
módokon elűzött barátai nélkül nem volt
kedve Pécsett maradni: szétfoszlott az il-
lúzió, hogy egy magyar vidéki városban
Budapesttel egyenrangú szellemi műhely
hozható létre. De a Nádor márványlapos
asztalától zökkenő nélkül ült át a Nvu-
jorkéhoz, s bármilyen korszakváltások
zajlottak a következő három évtizedben,
ő mindet simán vészelte át. Még pótlola-
gos szerepet is talált magának, hozzáillőn
paradox-bohókásat: az egyetlen térfiét
egy női lap szerkesztőségi gárdájában.
Mindenkit beavatott egészségi állapotá-
nak újabb fejleményeibe és műfejlemé-
nyeibe, nősült, csalt, újra nősült, újra
csalt, gyermekeket nemzett; privát em-
ber maradt, egyedül mozdulatlan az
önkéntes vagy kényszerű közéleti férfiak
folyton átrendeződő kaleidoszkópjában.
Ha védekezni akart: teljes sikert köny-
velhetett el.

Csakhogy - és erről tanúskodnak me-
leg és bátor baráti gesztusai csakúgy,
mint életének halálosan komoly része,
mondhatni, szentélye: az irodalom - nyil-
ván nemcsak védekezni akart, hanem a
maga módján támadni is. Megóvni és tel-
mutatni egy életformát: a nagyvárosi
citoyen irodalmár független, mindvégig
önazonos, szuverén magatartását, amely-
ről leperegnek napi konjunktúrák. olyan
mű- és valódi fordulatok, melyekkel az
író történetesen nem érez közösséget.
amely kívül áll az ugyancsak kívülről dik-
tált irodalmi és egyéb értékrendeken.
Hiába lett közben a meghitten titokzatos,
bohém. de remekművek és bóvlik aurá-
jától vibráló Nyujorkból Hungária néven
rideg, bel- és főleg külföldi hozamra vi-
csorogva vadászó vendéglátóipari egység
-Grá c i meg akarta mutatni. hogy számá-
ra ez a hely Nyujork maradt, és az is lesz,
amíg csak ő oda jár. Vagyis míg más idők-
ben az ilyen magatartást, ha kimunkálása
bizonyos szellemi erőfeszítésbe került is,
megtartani már úgyszólván automatikus
volt, Galsai Pongrác esetében - elvégre,

mint mondottam, tudott ő mindent - a
magatartás megőrzése egyfajta heroiz-
mus volt, az ellenállás egv különleges for-
mája. Szerencséjére olyan tehetségesen
csinálta, hogy bedőltek neki: azt hitték,
csak természete ez, nem pedig hitvallása.
A sztálini Szovjetunióban ez sem segített
volna, pusztán természetéért is kiiktatták
volna: szelídebb körülmények között
azonban nem bukott le, sőt még némi
szeréin hivatalos elismerés is kijutott ne-
ki, bárha a három T kategóriáiból ő in-
kább a másodikba, a „tűrt"-be tartozott;
de mivel „tiltani" sosem kellett. prob-
lémát sosem okozott, hát a hosszú tűrést
végül némi támogatással is megfejelték.

Nézetem szerint ez lenne Galsai Pong-
rác titka, erről szólhatna egy neki szentelt
színi produkció. s ha ezt a produkciót
Mennyei kávéháznak hívják, mindenek-
előtt azt kellene eldönteni: mármost
Nyujork-e ez a kávéház vagy Hungária.

Szakonvi Károly erre nem vállalko-
zott, s lehet, hogy ez valóban meghaladta
volna egy másfél órás nyáresti szórakozás
kereteit. Szakonyi szigorúan ragaszko-
dott a Galsai-attitűd legendás-anekdotai
külsőségeihez, az alcímben meg is hirde-
tett Galsaiádához, és szerényen jóformán
csak összekötőszöveget (bár elég szürkét
és néhol kényszeredettet) írt egyes,
kétségkívül ügyesen összeválogatott
Galsai-számok közé. Nem tudjuk ugyan,
milyen kozmikus parancs alapján
kötelező a mennyek országában
tematikusan emlékezni, szigorúan
„gyermekkor". „szülői ház", „ifjúkori
szerelmek", „hivatás" és „házasság"
kategóriák szerint. ami koktélcímeknek
megteszi, de művészi
szükségszerűségnek elég soványka, de
hát végül is elfogadjuk, mert ennek tejé-
ben pompás Galsai-sztorikat kaphatunk.
a szerző látszólag selymesen l á gy. ön-
kényesen csapongó, valójában minden
jelzőt patikamérlegen adagoló,
kristáIyosan kemény és áttetsző
stílusában, a látszólagos öntetszelgő
pozőrködés mögött villogó öniróniával,
történetesen valóban a fenti
témakörökben. Egymás után tárul elénk
a kiugrott pap apa és szép kalapú anya
groteszk idillje, az anya haldoklása,
melynek során anya is, fia is

Szakonyi Károly: Mennyei kávéház (Pécsi Nyári Színház). Barkó György és Sebők Klára



szívszaggató fegyelemmel mondanak mást,
mint amire gondolnak, a férjéhez méltón
bizarr első feleség portréja, aki monomá-
niásan nem akart belenyugodni, hogy mi-
után önként levonult a színpadról, az elő-
adás többé már nem róla szól, a pompás
Rózsavölgyi-kaland, amely végül meg-
akadályozza a léha fiút sokáig halogatott
kegyeleti kötelességének verejtékes tel-
jesítésében, avagy a fanyar házastársi idill
Amszterdamban, amely a nyugati kéjuta-
zás ízlelgetése helyett hotelszobai bot-
rányba és egy elvetélt házasságtörésbe
torkollik és a többi. Ezen az estén azt
tudjuk meg Galsairól, amit eddig is tud-
tunk, azt kapjuk, amit eddig is kaptunk
tőle - de hát az élvezet most is a régi, most
is nevetünk, most is elfacsarodik a

szívünk, épp mert a szerző nem akarja
facsarni, most is gyönyörködünk a kom-
pozíció artisztikus tökélyében, a pontos
szavak mágiájában. Csak az utóíz keser-
nyés: ha már megidézték nekünk ezt a
szellemet, akár meg is faggathatták volna.

De már menet közben is csorbítja az
élvezetet az, ami a színpadon történik, hi-
szen ez mégsem irodalmi vagy felolvasó-
színpad, itt játszanak, helyenként ugyan
kedvesen, de igénytelenül, eredetiség
nélkül. A mozgások konvencionálisak, ha
ugyan nem ügyetlenek; itt van például a
jegyszedőként is működő három, bájosan
suta és zavart civil lányka, akik angyalkák
mezében időnként minden különösebb ok
nélkül beőgyelegnek, lekuporodnak
rózsaszín habszivacs felhőpárná-

ikra, aztán minden különösebb ok nélkül
kiőgyelegnek. Es ha a többi szereplő csak
épp szokványosan ihlettelen, és hiányzik
belőlük a Galsai Pongrác szoros környe-
zetéhez méltó különösség, a belőle rájuk
áramló, körvonalaikat felerősítő vibráló,
játszi fény, de amúgy teszik a dolgukat -
nos, az mégiscsak bántó, hogy Radó
Gyula rendező az Író szerepére nem talált
megfelelőbb színészt Barkó György-nél,
aki - noha szépen, ízesen beszél - a
látottak alapján kitűnő lehet egy furfangos
parasztgazda vagy falusi boltos zsá-
nerszerepében, de szellemi kisugárzásban,
férfibájban vagy akár élvetegségben meg
se közelíti azt a figurát, akit a meg-
elevenített írások feltételeznek, már csak
azért sem, mert elsőrendűen „népi", nem
pedig „urbánus" alkat. Akkor már a
Rózsavölgyit játszó Újvári Zoltán külse-
jében is, habitusában is sokkal közelebb
áll a hőshöz - és Radó Gyulától sem állt
messzebb, amikor az rendezőként szerepet
osztott.

A végén aztán, az utolsó betétjelenet-
ben egyszer csak furcsa dolgokat hallunk.
Hősünk a mennyei kávéházban beleüt-
közik Zézébe, a már korábban elhunyt
költő barátba (remélem, a nézők az áruló
monogram ellenére sem tudják, kiről van
szó, és így emlékét nem kompromittálja a
hasonlóan tájékozatlannak tetsző Paál
László lapos, kisszerű alakítása), aki közli
Írónkkal, ami eddig nemigen derült ki: ez
itt egy szigorúan rögzített szabályok
szerint működő, meglehetősen kellemetlen
szocialista mennyország, amivel az
eszerint elég rosszul tájékozott menny-
béliek éppenséggel meg akarják örven-
deztetni a szocialista országok elhunyt
íróit: érezzék idefenn is itthon magukat,
miként a földön is... És ekkor az Író fel-
háborodottan csattan fel: ezt már aztán
kikéri magának! Ha ezt előre tudja, in-
kább kimegy Bécsbe meghalni, hátha ak-
kor becsusszanhat a polgári mennyor-
szágba.

Eszerint hát az Író mégsem élte ki ma-
gát maradéktalanul a csülkökben és (női)
combokban? Volt valami véleménye arról
is, hogy hol él?

Ezt bizony Szakonyi Károly korábban is
megsúghatta volna.

Szakonyi Károly: Mennyei kávéház (Galsaiáda)
(pécsi Nemzeti Színház - Nyári Színház)
Galsai Pongrác írásainak felhasználásával
írta: Szakonyi Károly. Zenei szerkesztő:
Herczeg László. Látványterv: Vata Emil.
Rendezőasszisztens: Mándi Terézia. Rendező:
Radó Gyula.
Szereplők: Barkó György, Sebők Klára,
Labancz Borhála, Faludy László, Ujvári
Zoltán, Paál László, Oláh Zsuzsa, Unger
Pálma, N. Szabó Sándor, Bartus Gyula.

Labancz Borbála és Faludy László a pécsi nyári előadásban (Tóth László felvételei)


