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Földesi Judit kicsi Magdója éppen az ellentéte:
nyugodt, cserfesen ravasz. Megteheti, hiszen
szép, fiatal s szeretve van.

Kömény Móka figurája úgy áll Czvetkó Sán-
doron, mintha ráöntötték volna. Ismerheti a sze-
repet alaposan, hiszen játszotta már néhány
éve, de az eltelt idő színészi tapasztalatait is
megérlelte. Egy pátosztalan hősszerelmes, aki-
nek humora van. A harmadik felvonás az övé:
fesztelenül komédiázik; vizesen fekszik az ágy-
ban, reszket, „haldoklik", megijeszti és meg-
nyugtatja környezetét, csókot lop Magdótól,
meggyón, kiugrálva „betegágyából" a szerelem-
ről tréfikát édesanyjával (Miklósy Judit),
elrende-

Páskándi Géza: Tornyot választok

A darab állítólag Apáczai Csere Jánosról szól. Ő
azonban inkább csak szenvedő alanya az ese-
ményeknek. A szerző eleve reménytelen hely-
zetbe hozza. A hitvitában nem győzhet. A
fejedelem cseppet sem kívánhatja, hogy a
hatalmát korlátozni kívánó eszmék terjedjenek.
Márpedig ebben a vitában ő az egyedüli
döntőbíró. Apáczai tehát valójában nem
Basiriusszal, hanem II. Rákóczi Györggyel vív
egyenlőtlen párbajt. Az Angliából menekült
királypárti papnak csak annyi a szerepe ebben,
hogy ő állította a csapdát, amelybe Apáczai
minden óvó szó ellenére bele-sétált. Sőt rohant.
A helyzet valójában nem drámai. Színházi néző
számára maga a vita, amelyet a fejedelem
joggal nevez marakodásnak, még
szőrszálhasogatónak is tetszik. Az író ugyanis
eléggé világossá teszi a fejedelemnek a maga
szempontjából való igazát. A presbiteriánusokat
eszerint legfeljebb egy hajszál választja el a
királygyilkos independensektől, s a teljhatalmú
uralkodó ugyan miért tűrné el, hogy a presbi-
tériumok révén az egyházban korlátozzák a be-
folyását, miért tűrné, hogy így meginduljanak
azon az úton, hogy az egyházat végképp kivon-
ják az ellenőrzése alól? Apáczai nemis vitatkozik
valójában, csak indulatoskodik. Hevesen vissza-

A koldusok: Rubold Ödön és Sörös Sándor a
Tornyot választok című előadásban

zi leendő házasságát, végrendelkezik. Életve-
szélyben van, tehát tervezi a jövőt, játszik a
halállal, mert élni akar. A két fiatal összebújik az
ágyon a rájuk meredő puskacsövek előtt. Nem
foghat rajtuk az elmúlás, az ő nászdalukat
énekli az éneklő madár.

Tamási Áron: Énekes madár (Arany János Színház)
Díszlet: Csányi Árpád m. v. Jelmez: Csengey Emőke

m. v. Rendező asszisztens: Gömöri V. István. Rende-
ző: Meczner János.

Szereplők: Györgyi Anna m. v., Besztercei Zsuzsa -
Farkasinszky Edit, Földesi Judit, Csankó Zoltán m. v.,
Haás Vander Péter, Czvetkó Sándor, Miklósy Judit,
Karsai István.

utasítja, hogy independens, azaz függetlenkedő
volna. Mintha ezzel bármit is nyerhetne.

Talán nem is a hitvitában kellene keresnünk a
drámát. Az nem feltétlen Apáczai és ellenfelei
tényleges küzdelmében rejlik. A professzor ké-
sőbb többször is elismétli, hogy a fejedelem

pon-

tosan tudta, mit akar, ő viszont nem. Kétféle ma-
gatartás, kétféle erkölcs összecsapásáról is
szólhatna a darab. A fejedelem és a püspökök
mellett volna eszerint az erő, az enciklopédista
tudós mellett az igazság. De ez is csak akkor ér-
vényesülhetne igazán a színpadon, ha Apáczai
küzdene, érvelne. Páskándi azonban nem ad a
szájába meggyőző argumentumokat. Igazát
adottnak, köztudottnak, axiomatikusnak veszi.
Apáczainak szükségtelen bizonyítania. Szük-
ségtelen vitába szállnia a fejedelem megtestesí-
tette államrezonnal, a centralizált hatalom eset-
leges ésszerűségével, szükségszerűségével.
Mindez fel sem merülhet. Az író nem drámai küz-
delmet, nem különféle eszmék, szellemiségek,
netán különféle igazságok ütközetét állítja szín-
padra. Valójában egy helyzetet ábrázol. Követi
ugyan a történelmet, jelenetekbe foglalja az ese-
ményeket a fejedelem bukásáig, Báthory Zsófia
rekatolizálásával, az erőszakos térítésekkel az
ellenreformáció veszedelmét is felvillantja, a leg-
fontosabbnak mégis a kiszolgáltatottságnak, a
kiszolgáltatott értelmiségi tehetetlenségének ér-
zete mutatkozik. Az, hogy nem tudja, mit akar,
nem tudja, mit akarhat egyáltalán.

A történelmi dráma általában allegorikus, szá-
zadunkban, kiváltképp az utóbbi évtizedekben a
közvetlenül, egyenesen kimondhatatlan, megfo-
galmazhatatlan gondolatok rejtegetésére szol-
gált. Jobb esetekben, főképp lllyés Gyula darab-
jaiban, az ábrázolt történelmi helyzet lényegi
konfliktusaiban fedezhető fel olyan alapvető
probléma, amely meghatározó jelentőségű lehe-
tett a mű megírásának, előadásának idején is. A
Tornyot választok szituációja, cselekménye
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KI ITT A ZSARNOK?
ERDÉLYI ALLEGÓRIÁK A NEMZETIBEN
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Szakácsi Sándor (Apáczai) és Fazekas Andrea
(Aletta van der Meat) a Páskándi-darabban

azonban inkább csak arra alkalmas, hogy kibuk-
jék belőle egy-egy merészen időszerűsíthető
mondat. A fejedelem többször is nekiszegezi a

kérdést Apáczainak: ki itt a zsarnok? Amire ter-
mészetesen nem lehet válaszolni, de a darab
hajdani nézői - 1972-ben Békéscsabán épp-
úgy, mint 1973-ban Kolozsváron, 1974-ben pe-
dig Sepsiszentgyörgyön - gondolhattak, amit
akartak. Ráadásul Apáczai egész helyzete, re-
ménytelensége, tehetetlensége és zavarodott

viselkedése felidézhette az egykori nézőben a
maga bajait, ráismerhetett zavarára, arra, hogy a
határozott, célratörő hatalommal szemben neki
nem lehetnek reális céljai. Az előadás végén a
koldusok elősorolják a főbb szereplők halálozási
dátumát, majd felteszik a költői kérdést: mi lesz
velünk? Azaz a történelem elmúlt mögülünk, a
nagyok elpusztultak - az időbeli távolság
összemossa egykori szerepüket -, s mi itt
állunk reménytelenül, támasz nélkül.

Múltba révedő, múltba nézésre felszólító ha-
zafias keserűség cseng ki az utolsó szavakból.
Már végképp nem Apáczai Csere Jánosról, az
európai tudományt, korszerű eszméket megho-
nosítani akaró tudósról van szó, hanem magáról
a történelemről, a bármilyen is volt, mégiscsak
dicső, patinás múltról, amikor még voltak erdélyi
fejedelmek, nagyasszonyok, főkapitányok és fő-
papok. De nemcsak dicső, hanem otthonos,
bensőséges is szeretne lenni ez a múlt. Az erdé-
lyi fejedelem termeibe olykor csak alapos moto-
zás után lehet belépni, máskor viszont úgy
járnak-kelnek ki-be, mint bármely falusi portán
a rokonok, szomszédok. Rhédey főkapitányt is
mintha csak a szomszéd szobában tette volna
fejedelemmé a török, éppen csak kiment né-
hány percre, s már meg is esett a történelmi
fordulat.

A történelem tehát egyszerre a jelen párhuza-
ma és ellentéte. A darab két síkja lényegében el-
lentmond egymásnak, de bizonyos pontokon
erősítheti is egymást. Az allegória hatása abban
rejlik, amit egy adott politikai helyzetben éppen
nem lehet kimondani. Mihelyt az kimondhatóvá
válik, hatástalan lesz. A régi dicsőség
felemlegetése éppúgy, mint az elveszett
otthonosság, bensőségesség siratása lehet a
jelen feletti bírálat, ítélet. Ma üresen cseng a
fejedelem kérdése: ki itta zsarnok? Ez idő
szerint éppen nincs zsarnok a közelben. A
múltba révedés viszont nagyon is erőteljesen
van jelen ma nálunk. Az identitáskeresés egyik
formája is, meg legitimációs hivatkozási alap is.
A Tornyot választok sajnos arra is példa, hogyan
lehet a múltat elszakítani a jelentől. Az
allegorikus párhuzamok elhalványultával
kitetszik, hogy a dráma hősei nem hasonlítanak
ama élő emberekre. Vágyott, nosztalgiától
gerjesztett viselkedésmintákat képviselnek,
amelyekbe nem hatolnak be századunk embe-
rének sajátos problémái, egyrészt mert a szerző
nem érezte szükségét annak, hogy mélyebbre
pillantson a lelkükbe, mint amennyit allegorikus
közlendője megkövetelt, másrészt mert a hősi
múlthoz illik is, hogy más legyen, minta kicsinyes
jelen.

Nemzeti színházi Sík Ferenc produkciója,
amelyet a nyáron már Gyulán is bemutattak, ezt
a historizáló, a jelentől eltávolító jelleget erősíti
fel. Már azzal is, hogy a díszletet Makovecz Imre
tervezte. Hatalmas, komor, szürke várat építte-
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Drahota Andrea (Asszony) és Kertész Péter
(Férfi) a Kányádi-darabban (Fábián József fel-
vételei)

tett, amely a forgószínpad járása szerint hol kül-
sejét, hol belsejét mutatja, hol pedig a tornyot,
ahová levettetését várva Apáczai elbujdokolt.
Azt is hol kívül, hol belül, s ha kötelek ereszked-
nek le, akkor éppen fönt vagyunk a harangozó-
szinten, s a színészek a zenekari árokba tekin-
getnek alá, hogy kommentálják a templom előtt
történteket. Ez a dekoráció konkrét is, meg el-
vont is. Stilizált valóság, hatalmasra növesztett
játékvár, amely itt-ott népművészeti jegyeket is
visel. Gombár Judit ruhái viszont teljes mérték-
ben historizálóak, a régi kor ízlését ízlésesen
jelenítik meg.

A játék is nagyrészt realisztikus igyekszik len-
ni, pontosabban követi azokat a patenteket,
amelyeket valamiféle népi realizmusnak szokás
tekinteni. A színészek képességeik szerint igye-
keznek keverni az emelkedettséget a bensősé-
gességgel. Szakácsi Sándor esélyt sem ad
Apáczainak, annyira elveszett az első pillanattól
fogva. Jobb ügy lelkes, de méltatlan képviselőjé-
nek tetszik. Nem az önveszélyes zsenit, a tehe-
tetlenségtől vergődő tehetséget, inkább, egy a
vállalt feladatához képest erőtlen, beteg embert
alakít. A fejedelem bőre Koncz Gábor számára
kissé szűknek tetszik. Olykor fölös hetykeség
bukkan elő a magára erőltetett államférfiúi böl-
csesség, felelősségtudat alól. Lorántffy Zsu-
zsannát Moór Marianna rutinból erőszakolja
bölccsé, emberségessé, nagyasszonnyá. Balá-
zsovits Lajos az intrikus Basiriust elemző mű-

gonddal hozza színre. Ez az ember minden
hanglejtésében megfontoltan korlátolt és okosan
álnok. A többi szerepben a számos jellegtelen
színészi alakítás közül a két koldust játszó Ru-
bold Ödön és Sörös Sándor tűnik ki. Kis görgős
kocsikon kerengenek a színpadon, így adnak
számot arról a másik történelemről, amelyről a
főbb szereplők nemigen akarnak tudomást ven-
ni. Hosszan, ötletesen, groteszken mókáznak.
Önálló tragikomédiát játszanak el. Kár, hogy az
előadás végén kötélen csüngve érkeznek a
szín-re, s úgy mondják el zárószavaikat.
Durván, ízléstelenül, a játék addigi stílusától
idegenül tör hatásra ez a jelenet. Mintha
szánkba akarná rág-ni mindazt, amit már
korábban kellett volna el-mondani.

Kányádi Sándor:
Kétszemélyes tragédia

Értelmiségi házaspár nyaralásból hazaérkezve
arról értesül, hogy lakásukban távollétükben kő-
művesek dolgoztak. Lehallgató készülék beépí-
tésére gondolnak. Később gyanújuk a telefonra
terelődik. Hallották, hogy abba csak egy szálat
kell behúzni, s máris kifülelhetik minden szavu-
kat. Hogy akkor mi szükség volta kőművesekre,
az valahogy elsikkad. Ez azonban csak részlet-
kérdés. Részletkérdés az is, hogy rádiómagnó-
val próbálják kifürkészni, milyen körülmények
között, milyen hangos beszédet képes érzékelni
egy mikrofon. Pokrócba csomagolják, kiteszik az
erkélyre a készüléket, ahol a továbbiakban a te-
lefont is tartják, és szomorúan tapasztalják, hogy
az bizony mindent rögzít. Csak az nem merül fel

bennük, hogy a telefonjukba rejtett rendőrségi,
titkosszolgálati eszköz lehet sokkal érzéke-
nyebb, finomabb szerkezet, mint egy közönsé-
ges magnetofon.

Az viszont már egyáltalán nem részletkérdés,
hogy úgy beszélnek a lehallgató berendezésről, a
feltételezett telepítésről, mintha valójában nem is
sejtenék, hogy az ott van. Fel sem merül ben-
nük, hogy minden szavuk feljelentés lehet. Hogy
beárulják a fecsegő szomszédasszonyt meg a
kőművest, aki valamilyen szerszámát náluk fel-
ejtette, és visszajött érte. De nemcsak politikai
szempontból óvatlanok, nemcsak a lehallgatás-
ról beszélnek úgy, mintha valójában nem hinné-
nek benne, de legbensőbb érzelmeikről is úgy
értekeznek, úgy adják ki magukat, mintha meg
sem kísértette volna őket a sejtelem, hogy sza-
vaikat más is hallhatja. Márpedig a darabnak, a
Kétszemélyes tragédiának dramaturgiai lényege
a lehallgatás, illetve a lehallgatás feltételezése. A
történet éppen arról szól, hogy feddhetetlen,
politikában járatlannak mutatkozó szereplőit
felelősség gyötri a látogatóikért, a náluk
elkottyantott szavaikért. Ami mellesleg
önmagában is főbenjáró bűn egy magára valamit
is adó gondolatrendőrség szemében.

Kányádi Sándor szemlátomást nem törődik
különösebben a helyzetek, sőt az egész alap-
helyzet realitásával. Modellt alkot, vizsgál. Hőse-
inek nemigen van más tulajdonságuk, mint hogy
kedvesek, jámborak, meghitt, tisztességes há-
zasságban, nyílt baráti kapcsolatok között kíván-
nak élni. Az asszonyka valamivel pragmatiku-
sabb, könnyebben alkalmazkodik a megváltoz-
tathatatlanhoz, míg a férfi erkölcsileg érzéke-
nyebb, sebezhetőbb. Azt is megtudjuk, hogy ő
paraszti származású, míg a felesége bizonyára
nem az. Modellszerű, elvont ábrázolást mutat az
is, hogy nemcsak a szereplőknek nincs nevük,
de vendégeiket is S-nek, V-nek, 0-nak nevezik,
beszélgetésük tárgyát pedig az ábécé felmon-
dása képezi. A helytelen nézeteket a betűk sor-
rendjének elhibázása jelenti.

Modelldrámát sokat írtak, divat is volt, de
többnyire bonyolult elvi, erkölcsi kérdések tagla-
lására alkalmas. A Kétszemélyes tragédia alap-
helyzete azonban egészen egyszerű. Legalább-
is ami gondolati lényegét illeti. Tragikus bonyo-
lultsága a megoldhatatlanságában van. Szinte
nincs mit elemezni rajta, de annál képtelenebb
dolog átélni. Nem analízist, hanem megjelenítést
kíván tehát. Kifejezetten realisztikus, élmény-
szerű ábrázolás mutathatná be igazán a helyzet
abszurditását, a tragédiát.

Kiváltképp azt a tragédiát, amely a tényszerű
hepiend mögött bújik meg. A két felvonás és az
utójáték ugyanis, amely együtt alig több mint egy
óra alatt pereg le a Várszínház melletti refektóri-
umban, azokban a boldog pillanatokban ér vé-
get, amikor a fiatal pár újszülött gyermekével ha-
zaérkezik a kórházból. Ám éppen akkor
értesülnek arról, hogy társaságukból az egyik
házaspár
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eltűnt, feltételezésük szerint annak következté-
ben, amit náluk mondtak. A darab hőseinek élete
praktikus síkon ugyan rendben volna, mindössze
az erkölcsi felelősséget, a gerinctörés morális
tragédiáját kell elviselniük. Az pedig ugyancsak
részletkérdésnek látszhat, hogy telefonon kap-
nak üzenetet a postaládájukba dobott levélről,
amelyből megtudják, hogy barátaikat bizonyára
elvitték. Valamire való lehallgató azonban
összeesküvési vádat kovácsolhatna mindebből, s
akkor már cseppet sem csak a gerinctörés erköl-
csi kérdésével kellene hőseinknek bajlódniuk. Is-
mét nemcsak ők, de az író sem viselkedik annak a
feltételezésnek megfelelően, hogy valakik
mindazt hallják, ami a színpadon történik.

Ez lehetetlen helyzetbe hozza az előadókat.
Nemigen tehetnek mást, minthogy úgy tesznek,
mintha reális, átélhető szituációkat adnának elő.
Bakó József ugyan átlátszó falakat kerített a já-
téktér köré, a két színész mégis kénytelen úgy vi-
selkedni, ahogyan a szöveg kívánja, tehát mint-
ha látná, nem hallaná őket senki. Meg kell mutat-
niuk, hogy ezek nyíltszívű, egyszerű, jólelkű em-
berek. Szavakban szenvednek attól, hogy intim
életük részletei illetéktelen fülekbe juthatnak, de
nem viselkedhetnek ennek megfelelően: az író
nem teszi lehetővé számukra. Valószínűleg a
rendező, Kozák András sem ösztönözhette szí-
nészeit arra. hogy legalább megpróbálják elját-
szani a szituációk kínos kettősségét, s olykor leg-
alább rajtakapják magukat, hogy fülelők, esetleg
kukkolók előtt nyilatkoznak meg. Az előadás sem
törekszik sokkal többre, mint elvont erkölcsi vi-
selkedésminták felmutatására. Ezt Drahota
Andrea csöndes asszonyi gyöngédséggel, okos
türelemmel toldja meg. Kertész Péter viszont,
jobb lehetőség híján, okos rutinnal úgy tesz,
mintha valóságos ember valódi mondatait mon-
daná, mintha mindig átélné, amit éppen mond,
mintha átérezné az erkölcsi csapdát, amelyben a
figura vergődik.

A zsarnokot Kányádi Sándornak és a várszín-
házi előadásnak sem sikerült tetten érnie. A
zsarnok ezúttal is az allegorikus ábrázolás, a
modellálás labirintusában maradt, jól elrejtőzve.

A Lenin Sissyről elnevezett bulváron
évtizedek
óta előadja magát egy rejtély:
unalmasan szórakoztatnak, a közönség mind
azonáltal szórakozni látszik.

A rejtélyen sokadszorra Molnár Ferenc A
testőr című bravúrkomédiájának leptetően lassú,
poéntalan és hervasztó előadása gondolkodtatott
el. (Lehetséges persze, hogy nincs igazam, és a
Madách színházi vígjátékstílus a friss, üde,
korszerű teátrális örömszerzés iskolapéldája, de
ezt a lehetőséget kénytelen vagyok mellőzni;
kritikus legyen a talpán, aki kifejti, hogy mi-ért
nincs igaza abban, amit gondol. Elég szép tő-le,
ha leszögezi: ez egyáltalán nem kizárt.)

A stílus - amely persze nem csak a vígjátéki
előadásokat hatja át - a teljes némaságba
visszahúzódott Ádám Ottó alatt alakult ki, aki -
most szinte mindegy, hogy a fennálló egyfajta
apológiájaként vagy épp az ellene való csendes
tiltakozásként - kifejlesztett egy szép és érzel-
mes színházat. A szép fogalma máris pontosítást

Piros Ildikó (A színésznő) és Huszti Péter (A szí-
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kíván: lekerekített, idillizáló szépség volt ez, tu-
datosan nem értelmiségi és nem modern, inkább
művészi kifejezése annak, amit az átlagos mű-
veltségű honi kispolgárság, azon belül is főleg a
széplelkű hölgyközönség szépnek talál. Ehhez a
szépségfogalomhoz szinte tautológia az „érzel-
mes" jelzőt hozzábiggyeszteni: itt is lekerekített,
idillizáló, puha érzelemvilágról volt szó, melynek
átélése optimizmusra, a jó és a nemes győzel-
mébe vetett bizakodásra hangol. Az már a ma-
gyar temperamentumból is következett, hogy
színpadi stílusra lefordítva ez az eszményvilág
lassú, a poénokat is szájbarágó, kényelmes,
megindító, de soha nem felzaklató játékra veze-
tett, aminek végső eredményeként a vígjáték
„fel" emelkedett, a tragédia pedig lesüllyedt a ko-
mótosan érzelmes középfajú dráma világába.

Mindezzel határozottan és sikeresen céloztak
meg egy meglehetősen széles közönségtábort -
elegendőt ahhoz, hogy estéről estére biztosítsa
a Madách legendás táblás házait. Ez a több-
nyire közép- és időskorú közönség még mindig
fodrászhoz megy és cipőt pucol színház előtt;
még mindig megsétáltatja toalettjét szünetben,

Páskándi Géza: Tornyot választok (Nemzeti Színház)
Díszlet: Makovecz Imre m. v. Jelmez: Gombár Judit m.
v. Zene: Bátki József m. v. Asszisztens: Kutschera Éva
és Szabó Tamás. Rendezte: Sík Ferenc.
Szereplők: Szakácsi Sándor, Fazekas Andrea, Balá-
zsovits Lajos, Koncz Gábor m. v., Peremartoni Kriszti-
na, Moór Marianna, Mihály Pál, Ferenczy Csongor,
Szélyes Imre, Csíkos Gábor, Csurka László, Izsóf Vil-
mos, Sinkovits Imre, Szokolay Ottó, Somogyvári Pál,
Sörös Sándor, Rubold Ödön, ifj. Jászai László, Luká-
csi József m. v.

Kányádi Sándor: Kétszemélyes tragédia (Várszínház)
Díszlet: Bakó József. Rendezte: Kozák András.
Szereplők: Drahota Andrea, Kertész Péter.

SZÁNTÓ J U D I T

KÖZÉPSÚLYÚ BUBORÉK
MOLNÁR FERENC: A TESTŐR


