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Ián egy díszes, faragott oszlopokkal díszített pá-
holy a nézőteret jelzi. Az előadásban mindhárom
színtér szerepet kap, anélkül, hogy felismerhető
lenne, mi is a funkciójuk. Használatuk éppoly
következetlen, mint amilyen vegyes látványa
szín-padkép.

Gyanítom, hogy Árkosi commedia dell'arte
stílusjátékkal kísérletezett. Ezért öltöztette sze-
replőit klasszikus jelmezekbe (ruhák: Papp
János), ezért adott rájuk álarcokat (maszk: Szabó
C. Mária). Az előadás hatásosan indul (leszámít-
va a hosszadalmas, erőtlen prológust). Bevonul-
nak, bemutatkoznak a szereplők - álarcban, a
figurára jellemző gesztusokkal, s nem ismerjük
fel a színészeket. Találgatunk, nevetgélünk. Az-
tán lekerülnek az álarcok, s menthetetlenül ráis-
merünk mindenkire. A commedia dell'arte figu-
rákat odahagyva saját szerepköreikhez találnak
vissza a játszók.

Gyanítom, a színészek csak játszani szerettek
volna. Tehetségük most is vitathatatlan, de már
sokadszor látjuk tőlük ugyanazt. Eperjes Károly
most is remek bumfordi alakot hoz - tele
játékötlettel, bizarr gesztusokkal. Megélénkül az
előadás, ha jelen van. A hetvenkedő katonában
azonban már láttuk ezt a figurát - erőteljesebben.
Gáspár Sándor is A hetvenkedő katonát folytatja.
Újabb változatát játssza el az erősködő, bután
férfias figurának - anélkül, hogy az alak színészi
leleplezése éppúgy indokolt lenne itt is, mint
Plautusnál. Gálffi László megszokott színészi
eszköztárát teszi idézőjelbe, anélkül, hogy az
önirónia tényleg játékossággá válna. Pap Vera
most egy buta Lénát játszik - egy újabb vonzó
fehér babát, anélkül, hogy bárki megkérdezné, ki is
ez a nő, aki körül állítólag a cselekmény forog.
Csomós Mari és Rajhona Ádám megadással vi-
seli rövidke szerepét. Az mindenesetre mérték-
letességnek tűnik, hogy nem akartak újabb szí-
neket hangsúlyozni az amúgy is többféle színészi
stílust felvonultató előadásban. Még Dörner
György tűnt - saját színészi eszköztárához ké-
pest - a legeredetibbnek. Mintha még ő kísérle-
tezett volna leginkább a darabbeli alakot értel-
mező figurateremtéssel. Alakítása azonban csak
egy szín volt a sok közül.

A játék szeretete végzetes következmények-
kel járt: unalmasnak tűnt a dalokkal megakasz-
tott, meghosszabbított darab, vontatottnak az
előadás. Nem volt ugyanis annyi játékötlet, annyi
színészi eredetiség az előadásban, ami kitölthe-
tett volna másfél órát.

Karel és Josef Čapek: A végzetes szerelem játéka
(Open Blue Box Nyári Színház)
Fordította: Balogh Géza. Rendezte: Árkosi Árpád.
Díszlet: Antal Csaba. Jelmez: Papp János. Zenéjét
szerezte: Dörner György. Mozgás: Virág Csaba.
Maszk: Szabó C. Mária.
Szereplők: Gálffi László, Eperjes Károly, Gáspár Sán-
dor, Dörner György, Csomós Mari, Pap Vera, Rajhona
Ádám, Szabó Ervin.
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öbb mint egy évtized után ismét Székely
János-ősbemutató volt Gyulán. Az
1978-as, Harag György rendezte,
korszakos jelentőségű Caligula helytartó

ja után az 1989 júniusában befejezett Mórok
került színre.

Ezúttal különösen fontos a megírás dátuma.
Két éve Magyarországon már minden ereszté-
kében recsegett-ropogott a hatalmi rendszer,
Romániában a politika
megváltoztathatatlannak tűnt. Ebben a
helyzetben kivételes erősséggel szólal meg az
a példázat, amelynek egyik rétege 1956-59
között Kolozsvárott játszódik. A magyarországi
forradalom tiszavirág-életű dicsősége és
drámai bukása csupán kontrasztos hát-tér, az
előtérben a romániai nagynemzeti koncepció
egyre nyilvánvalóbb megerősödése s ál-
dozatainak hosszú sorából az elsők egyikének
tragédiája áll. Az író nem titkolja, hogy a Bolyai
Egyetem nagy hírű tudósának, irodalmárának
és nyelvészének, a költő Szabédi Lászlónak a
sorsa ihlette írásra. Annak a tudósnak a sorsa,
aki min-

Dengyel Iván (Jimenez tőinkvizítor) jełenete a Mórok előadásán

T
dent vállalt azért, hogy megmentse a magyar nyelvű

egyetemet, s amikor rájött: hiába minden
ügyeskedése, kompromisszumkötése és kiállása,
az egyetem elrománosítása elleni tiltakozásául
öngyilkos lett. A példázat azonban időben és
térben kitágul egy másik szál által: a kisebbségi
létben élő spanyolországi mórok 1492-1516
közötti kollektív tragédiája általános síkra emeli a
közelebbi korhoz és etnikumhoz kötött konkrét
történet igazságát.

A példázat mindkét rétegében azt a kérdést
feszegeti Székely János, a filozófus, hogy milyen
magatartást kell és lehet követni a diktatúrában a
kisebbségieknek. A darab egy olyan mondattal
kezdődik, amelynek fájdalmas aktualitása, úgy
tűnik, minden kisebbségi népcsoport életében a
megmaradás egyik lehetséges módját jelöli ki: „El
kell menekülni!" Ezzel szemben áll a másik
végletes vélemény: integrálódni kell! Az elsőt
Hasszán, a fiatal mór és Benkő, a fiatal tudósas-
piráns, a másodikat a tapasztalt emír, Husszein
és a főhős, Kibédi professzor elvtárs vallja.
(Mindkét szereppárt ugyanaz a két színész
játssza.)
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Székely János jól tudja: sem elmenni, sem
maradva a többségbe integrálódni nem lehet, ez
több millió ember számára hamis alternatíva. De
mindazok számára, akik etnikumukért tenni
akarnak, vagy akiknek helyzetüknél fogva erköl-
csi parancs e cselekvés, már nem az, s így takti-
kájuk megválasztása nemcsak létkérdés, ha-
nem etikai megmérettetés is. Meddig mehet el
valaki a nemes cél érdekében anélkül, hogy fel-
adná elveit, elveszítené becsületét? Megtagad-
ható-e a hit, ha cserébe csak az élet puszta fenn-
tartását kínálja a hatalom? Lehet-e hinni abban,
hogy a diktatúra észérvek hatására önként
felad-ja hadállásait? Lehet-e belülről
bomlasztani a diktatúrát? Nem tesz-e
becstelenné a hatalommal kötött különalku?
Csupa olyan kérdés, amellyel e térségben az
értelmiségieknek szembe kellett nézniük,
amelyet meg kellett válaszolniuk az elmúlt fél
évszázadban, s amelyre az író első-sorban
Husszein és Kibédi párhuzamos sorsával
igyekszik a maga részéről felelni.

Husszein önként' kikeresztelkedett, hogy ez-
által spanyolnak tekintsék, s megerősödött pozí-
ciójában megvédhesse a mórok egyetemét. Ki-
bédi kommunistább lett a kommunistáknál, csak
hogy megvédhesse a Bolyai Egyetemet. De
Husszeinnek rá kellett jönnie, hogy a hitek fel-
cserélése nem oldja meg a nemzeti-nemzetiségi
konfliktusokat, vagy másként: a nemzeti ellensé-
geskedés többnyire vallási, hitbeli ellentétekben
jelenik meg. S Kibédinek meg kell tapasztalnia,

Vallai Péter (Kibédi Lászłó) és Kútvölgyi Erzsé-
bet (Finta Margit)

hogy „A kommunizmus mögött réges-régen /
Nemzeti szempont működik", hogy a kommuniz-
must mindig nacionalizmus váltja fel, hogy a
többség nacionalizmusa kiváltja a kisebbségiek
nacionalizmusát, s fordítva, hogy a nemzetállam
a kisebbségieket előbb kiüldözi vagy beolvaszt-
ja, s csak azután, ha kell, majd demokratizál. De
az egyetem egyik esetben sem menthető meg. S
ezen a tiltakozó öngyilkosság sem változtat.

Rendkívül keserű dráma a Mórok, s mint min-
den Székely János-mű: kíméletlen, filozófiai kö-
vetkezetességgel végigvitt lelkiismeret-felrázó
helyzetelemzés. Alcíme szerint történelmi esz-
szé. S valóban, ebben a drámában a többi Szé-
kely János-darabhoz képest is erősebben domi-
nál a drámaisággal szemben az esszé. A mű
legnagyobb értéke a gondolatok sodrásában,
igazságában, a jambikus vers fegyelmében
található meg. A darab sebezhető pontja viszont
a dramaturgiája. A drámai feszültségnek
ugyanis a két történetszál egymásra
vonatkozásából, illetve e kettőnek a valósággal
való összevetéséből kel-lene fakadnia. De
mivel a két cselekményszál analógiai
kapcsolatban van egymással, valamint az egyes
történeti síkok megjelenítése is első-sorban
gondolatok közlésével s nem dramatikus
eszközökkel történik, valódi drámai feszültség
nem jön létre. Úgy tűnik, mintha az egyik réteg ki-
oltaná a másikat, mindegyik egy-egy külön drá-
ma alapja lenne. Az aktuális valóságra vonatkoz-
tatás is analógiára épül, s mint minden ilyen ef-
fektus, 'csak részben következik a drámából, ép-
pen ezért ez a hatásmechanizmus van leginkább
kitéve a napi politika változásaiból adódó érték-
vesztésnek.

A gyulai előadás szövegkönyve érzékeny és
tapintatos dramaturgiai közreműködés követ-
keztében rövidült. Jórészt csak a Székely János
alkotó módszeréből fakadó ismétléseket hagy-
ták el, így megmaradt például Kibédi álma, ami
pedig a benne kifejtett fontos gondolatok ellené-
re dramaturgiailag fölösleges és szerkezetzava-
ró betét.

Tompa Gábor' rendezése igyekezett mozgal-
masabbá tenni a statikus helyzeteket. Antal Csa-
ba segítségével térben is hangsúlyozottan szét-
választja a történet két szálát. A vár előtti színpad
előterében, a dobogóból kiszakítva, abba bemé-
lyítve helyezték el Kibédiék szegényes szoba-
konyháját, míg a színpadon játszódtak a mórok
jelenetei. A vár téglafalával harmonizálva romos
téglafalmaradványok keretezik a lakás térrészt.
A vár falán mór stílusú díszítés, amelyről hosszú
fehér tüllök ereszkednek alá a színpadon elhe-
lyezett könyvhalmokhoz. Az előadás - néhány
stilizált elemtől (például egy rózsaszín ruhás kis-
lány szerepeltetésétől, az álomjelenet irreálisan
magas figurájától stb.) eltekintve - realista, a
gondolatok kifejtésére koncentrál. Ebben jó part-
nerei a rendezőnek a színészek.

Mindenekelőtt Vallai Péter, aki Husszein-Ki-
bédi kettős alakjában a figurák különbözőségét s
lényegi hasonlóságát egyaránt érzékeltette.
Alakításában nem válik egyértelműen
elítélendővé a szereplők jó célért vállalt, de
erkölcsileg megengedhetetlen
megalkuvássorozata, ám fel sem
magasztosulnak a becsületükért vállalt öngyil-
kosság miatt. (A darab legszebb dramaturgiai
megoldása, hogy Kibédi öngyilkosságra készü-
lődése után Husszein önkéntes haláláról értesü-
lünk, de magát a tettet egyik esetben sem jeleníti
meg az író.)

Kemény, egyenes asszonyt formái Margit
asszony. Kibédi feleségének figurájából
Kútvölgyi Erzsébet, aki azt is megmutatja - ez a
darabból alig derül ki -, hogy kíméletlen
tisztasága az egyik katalizátora Kibédi végső
tettének. A másik a tanítvány naiv faggatózása,
ahogy szembesíti Kibédi két énjét, azt, aki
valódi művészetet alkotott, s azt, amelyik a
politikai korszakoknak meg-felelően ír. Ezt a
tanítványt mértéktartóan, nagy belső erővel
játssza Mertz Tibor, s kitűnően mondja el a
kulcshelyzetű verset. (Ő alakítja Hasszánt, az
elmenekülni akaró mórt is; a kezdő mondat
drámai intonációja nagyrészt a színész érdeme.)

Hétköznapi s egyben félelmetes figurát formál
az inkvizítor szerepéből Dengyel Iván. Malacsül-
tet zabál, szelíden érvelve társalog hittételekről,
árulásról, nacionalizmusról és kisebbségiségről
a mórokkal, de mosolya farkasmosoly, a fegyel-
mezettség mögül fel-felcsattanó hang, a piros
pulpitust kéjjel simogató kéz elárulja a figura
valódi lényét. Jimenez bukása íróilag
motiválatlan, s ezen a színészi alakítás sem
segíthet.
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Ács Alajos, a szatmári színház tagja játssza
azt a mórt, aki hisz a hatalom által ígért garanci-
ákban, s akinek a legnagyobbat kell csalódnia,
amikor számára is kiderül: az egyezségeket a
diktatúrákban nem szokás betartani. Ő az, aki az
előadás végi nagy monológban szembeszáll a
hatalom új hatalmasságával, az érsekkel, s ki-
mondja: „Jaj a győzteseknek!" A monológ alatt a
spanyol diktatúra katonái, szerzetesei szerte-
szét szórják a könyvkupacokat, elégetik az irato-
kat; lezuhannak a tüllök s a hozzájuk erősített
fénycsövek, a sötétedő színpadon felerősödik
annak a légkalapácsnak a zaja, amellyel
Kibédiék szobájának a falát kívülről szétverik.
Megjele-

nik a kislány, a vár kivilágított ablakából integet
neki Kibédi. Zene. Imigyen legalább háromszor
fejeződik be az előadás. Mintha a rendező
mind-azt, amit a darabon belül nem tehetett
„színházivá", a végén akarná kipótolni. De ettől
az esszé még esszé marad.

Székely János: Mórok (Gyulai Várszínház)
Díszlet: Antal Csaba. Jelmez: Papp János. Zene:
Mártha István. Dramaturg: Bérczes László. Rendező:
Tompa Gábor.
Szereplők: Vallai Péter, Mertz Tibor, Ács Alajos, Fo-
nyó József, Szervét Tibor, Boér Ferenc, Kútvölgyi Er-
zsébet, Dengyel Iván, Nagy Dezső, Keresztes Sándor,
Kátó Sándor.

A súgó és a közönség

Úgy eltelt az idő, hogy a szegény, elűzött
macskakópék eszünkbe se jutottak közben.
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mit itt látsz, azt tegnap még nem lehetett látni.
egnap még itt egy kamaszforma macska szop-

atta a kicsinyeit, Márta Pista pedig, a Nemzeti
zínház volt zenei vezetője, szkeptikusan je-
yezte meg - fürdőnadrágban és atlétatrikóban -
hogy egy darabig egyáltalán nem akar sem-
iféle színház közelébe kerülni. Eközben hatal-
as transzparenseket cipeltek Galkó Balázzsal
s más szorgalmas egyénekkel: Magtár Szín-
ad, Malomsziget Színpad, Pajta Szín, ilyeneket.
átnivalóan elégedettek voltak, különösen,
mikor megláttak minket, mert akkor az egészet
bba lehetett hagyni.

Mára aztán elkészült minden, ami a Művésze-
i Napok ötnapos rendezvényéhez szükséges,
s kapolcsi idő szerint este nyolckor (értsd: este
ilenc után valamivel, de erről még később) az
gész nyugdíjasasszony-színház - Pándról -
darajzott vagy huszonöt fővel a Malomszigetre,
s eljátszották Szigligetitől A csikóst. „Az úri sze-
epeket (is) hölgyek alakítják!" Mit csináljanak,
a - mint penziós óvónéni rendezőjük ismertet-
e - a férfiak nem kívánkoznak a nyugdíjasklub-
a? Szabad asszociációs stílusban ténykedtek,
ár ami a színváltozásokat elfedő betétverse-

et, dalbetéteket illeti, amikor a statiszták, a falu
épét adó asszonyok is domboríthattak. A többi,
sztétikai értelemben, egészen realista volt. Ki-

véve, mikor kissé romantikus. Pödörgették a mű-
bajuszukat, csapkodták a csizmaszárat, verték a
blattot, kinek mi adatott szerepe szerint. Ennél
(népszín) műkedvelőbbek nemis lehettek volna,
a három-négyszáz főnyi publikum tehát szívből
kedvelte a művet.

Utána vágtában föl a dombra, a Magtár Szín-
padra, Hobóhoz, ami (aki) ugyebár egészen
másfajta stíl. A végére (közép-európai idő szerint
éjjel negyed egyre) a fiatalok egészen belejöttek,
rázták magukat a csillagos éjszakában, kivéve
azokat, akik már az igazak álmát aludták az al-
kalmi kis bormérések tőszomszédságában. A
bátrabb gyerekek a színpad köré tömörültek, és
Hobo, ez a lágy szívű óriás - aki azt állította ma-
gáról, hogy hamarosan ötvenéves lesz - távoli
magasságokba röptette őket. Galkó, aki
semmiből nem bír kimaradni, egy darabig
éltáncosként ropta a füvön, majd a dobogóra
pattant, dinamikus dalokban ostorozta a letűnt
rendszert, még azt is feledtette, hogy Hobóból
egyszer kitört a pedagógiai érzék, s a
mikrofonon keresztül viselkedésleckét adott egy
renitenskedőnek, amiért viszont utóbb őt
morogták meg. De nem volt semmi baj, remek
hangulatban telt az éj, Hobo hajnalban épp
csak hazaautózott Budapestre, végigkonferálta
a rádióműsorát, talán föl is lépett valahol, aztán
visszaautózott, mert másnap éj-szaka meg a
József Attila-műsorával várták, és mert szereti
Kapolcsot.

Az idén másod- (illetve harmad-) ízben megren-
dezett Kapolcsi Művészeti Napok szíve a Király-
kő kocsmában (vendéglőben) dobog. Galkó Ba-
lázs napról napra, folyamatosan olvassa föl Bo-
humil Hrabal Őfelsége pincére voltam című re-
gényének fejezeteit. Olvashatná egy kicsit hatá-
sosabban (=csehesebben) is, ám a kocsmaud-
var nyárdélutáni atmoszférája maga is megfizet-
hetetlen élmény. Kapolcson száz forintot fizetsz
naponta, ha felnőtt vagy, ötvenet, ha diáknak,
katonának mondod magad, semmit, ha még
nem nőttél ki a gyerekkorból, vagy belógsz a sok
ellenőrizetlen ösvény egyikén. A bevételből
nyugdíjasház lesz és kovácsmúzeum, öt száza-
lékot kap a kapolcsi, ötöt a vigántpetendi önkor-
mányzat, ötöt az iskola.

Galkó olvas, szívja a cigarettáját, előtte egy
krigli sör, te ki-be járkálhatsz, ehetsz, ihatsz, fon-
tolgathatod, hogy melyik nap melyik programon
időzzél: reneszánsz és barokk koncerten-e a ka-
tolikus templomban, a várpalotai evangélikus
kórus műsorán a másik Istenházában; Levente
Péterékkel fogd-e a tündér sarkát, vagy a Came-
rata Transsylvanicára szavazz, Szabó Ildikó szí-
nésznő Bohócrajzait szemléld, vagy őt magát
hallgasd a Faluházban, Galántai György kiállítá-
sára toppanj be a saját házában nemrég
megnyitott Újkapolcs-galériába, vagy a
hangszobor fémzenéjét füleld ugyanitt. Öt nap
alatt összesen

KÁLLAI KATALIN-TARJÁN TAMÁS

KAPOLCSI LEVLAPOK
AVAGY: A KIRÁLYKŐ VENDÉGLŐ AJTAJA KITÁRVA


