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Jurisics Miklós kivont karddal,
rendíthetetlen szoborként rohan szembe
mindazokkal, akik a kőszegi várudvarra
igyekeznek. A Spiró-dráma premierjének
napján valaki - a történelmi nagyság iránt
kevéssé fogékonyan - egy üres
sörösüveget helyezett a szobor lábához,
mely még másnap is ott díszelgett. A
felületes olvasó szemében az átírt darab is
efféle kegyeletsértésnek, illetve esztétikai
műszóvá finomítva deheroizálásnak
hathat. Kiváltképp a kőszegiek számára,
akiknek várszínháza végre lehetőséget
teremtett a Kőszegők ősbemutatójára. A
versezetek éppenséggel nem ma-
gasztalják a város hajdani polgárait. De
vannak-e még Spiró Györgynek felületes
olvasói? Akad-e csupán kissé is gyakorlot-
tabb színházbarát, aki ne tudná, hogy az
író pontosan a „történelmi nagyságot"
vonja kétségbe, tagadja meg, teszi nevet-
ségessé? Jurisics esetében nem is ok
nélkül, hiszen ez a zenggi születésű hor-
vát-dalmát nemesember korántsem tün-
tette ki magát a magyar históriában. Per-
sze a legenda már más, nemesebb, mint
ő maga volt, s Kőszeg a Kőszegők
előadásától nem fogja elveszteni a
leghíresebb kőszegit, aki egyáltalán nem
is volt kőszegi.

Spiró drámája jelen formájában (is) két
részre oszlik. Az első a nem török Ahmed
és a nem magyar Jurisics, a két régi barát
groteszk szövetkezése, közepesen tisztes-
ségtelen játszmája: ha a kétszáz várvédő
hosszasabban ellenáll a kétszázezer ost-
romlónak, az mindkét vezér számára elő-
nyös. Tehát cimborálnak. Ezt az abszurd
szituációt - a hazai drámairodalomnál
maradva - Spiró előtt Ébert Tibor (Attila),
Spiró után például Weöres Sándor (A
kétfejű fenevad) és Görgey Gábor (Fejek
Ferdinándnak) is földolgozta, egymástól
függetlenül. A második részt főleg az
teszi ki, hogy a maroknyi várnép mint
négy-öt magyar összehajol, kiböki egy-
más szemét, belet ont, hatalmi őrületben
tébolyog, sütögetés helyett odaégeti a
saját - kölcsönbe kapott - pecsenyéjét, és
így tovább. Elfogyván a különféle egy- és
többszemélyes felügyelő bizottságok, el-
vész a kis sereg is - aminek eredménye-
ként nem vész el Kőszeg. Egyelőre. Es
látszólag.

Sem az első rész, a (nagy)hatalmi pak-
tum, sem a második (az önérdekeitől fel-
bomlasztott közösség politikai kergesége,
erkölcsi csődje) nem kíván kommentárt.

Merő Béla a nyári megszokás szerint
kiérleletlen, eklektikus rendezése sokat ja

vít önmaga bizonyítványán azzal, hogy
hangsúlyt ad egy pendelyben rohangászó
siheder jajveszékelésének: „Mi marad be-
lőlem énnekem?" A jobb sorsra nem ér-
demes fiúcska amiatt sopánkodik, hogy
többen is férjül szemelték ki. A rendező
viszont az Ahmed-Jurisics-viszony „egyik
kutya, másik eb" közhelye, a cső-
cselékszerű nép jellemzésének fájdalmas
fintora helyett a dráma valóban legjelen-
tékenyebb, és valóban (nemcsak ma) ak-
tuális kérdését tudta kiugratni: mennyi-
ben maradhat önmaga az ember (és volt-e
önmaga) a törpe nagyok marakodásá-
ban?
A Kőszegők ingatag szerkezetű,

sietősen is alig jellemző, viszont ridegen
józan ítéletű és nyers, groteszk „malmot"-
kból (vö.: bonmot) mozaikolt alkotás.
Merő Béla a rossz színpadi adottságok,
szegé-nyes világitási lehetőségek
közepette, vegyes színészkarával a fő
gondolat morális fontosságára és a játék
tempójára ügyelt. Szinte egy teljes
próbafolyamat kellene még, hogy valódi
premierig jussanak-de alighanem
megérné.
Mivel Bischof Sándor a meztelen várud-

varra ágyazta a jelentéktelen kulisszákat,
a széksorokat pedig ügyetlenül rendezték
el, a közönség negyede csak hallgatta, ám
egyáltalán nem látta a premiert. Azt sem,
hogy Cselényi Nóra minden egyénítés
nélkül, ruhaszínfoltokkal jelezte a figurák
tucatemberségét.
Ha Máté Gábort egy ketrecben magasra

Jelenet a Kőszegőkből (Sárközi Marianna fel-
vétele)

húzták rabtartói, vagy a bástyafokról
pásztázta az ellenséget, látni lehetett,
hogy főleg fáradt cinizmussal színezte
Jurisicsot. Fáradt az alakítás is. Blaskó
Péter (Ahmed) a hasonló helyzetet hűvös,
ironikus ráció mögé rejtette. Molnár Pi-
roska (Kleinitzné) az első dühkitöréstől az
utolsó halálhörgésig kitűnő volt a csapo-
dár hűség elvirágzott asszonyalakjában.
Wellman György (Kézdi, Ibrahim) és
Gazsó György (Grabec, Fehmin) két-két
szerep közt ingázva egyiket sem találta.
Egy-egy villanásban lekötötte a figyelmet
R. Kárpáti Péter, Zalányi Gyula, Domján
Róbert. Farkas Ignác fokozatosan csinált a
sémából jellemet, legfőbb mozgatója volt
az elsőtől igencsak elütő, pergőbb máso-
dik résznek.

E közepesen érdekes vagy közepesen
érdektelen nyári színházi este után csu-
pán az a kérdés, mi lett volna, ha Merő
Béla nem küzdi a bemutatóért tizenöt év-
vel az első változat keletkezése után? S ha
nem Kőszegen játszódik a Kőszegők? Ak-
kor meddig szunyókál Ahmed és Jurisics?
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