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turbékoló és káricsáló kisnagysádokat mint hit-
vány háziszárnyasokat elhessentő mogorva
színházigazgató komédiája hatásos, szomorkás
példázat. Amelyik korsó egyáltalán nem jár a kút-
ra, az is eltörik.

Az udvari tarkaságról Jánoskuti Márta virító-
rikító jelmezekkel, Román Judit (Márkus
kisasszony), Vándor Éva (Rakolnoki
kisasszony) és Radó Denise (Thúz kisasszony)
a volt és reménybeli kóristánék karikatúráival
gondoskodott. Elevenek a preabszurd
dialógusok; Thaleia - és a sarokban szerényen
meghúzódó Melpomené - mellé Erósz is
beszemtelenkedik a szín-padra
„pótmúzsaként"; a korábban makrancoskodó
tárgyak ügyesen kézre állnak. Még azt sem
nehéz elképzelni, hogy a színre nem lépő - sze-
repét épp visszaadó, magát öngyilkoló, meghaló
és feltámadó - Szeniczey őnagysága a jelent-
kezők milyen kicsinyes vonásaiból párolta a ma-
ga főszínésznőségét. Kocsis Judit (Ilonka) az
ibolya lilájának teljes skáláját bátran beveti.

Az Elő játék... profán tartalmú blank verseit túl
tolakodóan recitáló Kiss Jenő itt már az a Szolga,
aki nyugtatókat szedő direktorával egy ütemben
játssza a labdacsok lenyelését. Vagyis ő is nyel,
sőt nyelebb. A színésznek sikerült átmentenie az
első darabból a férfiúi hetykeséget rég elfeledő
Tűzoltó érzéki intaktságát: oda se bagózik a lá-
nyokra, még a nevük is jobban érdekli őt a testük-
nél. Nem úgy Bán János Zeneszerzőjét! Bán a
groteszk mimikát, a kígyózó mozgáskultúrát
hozza a Katona József Színházból a József Attila
Színházba, s bár az ő meghívásának stílusbeli
következményeivel éppúgy nem számoltak, mint
Blaskó játszatásánál, a nőimádó muzsikus izgé-
konysága nem rí ki a másképp mozgékony össz-
képből. Az csak titkos gondolataink közt fordul
meg egy pillanatig, hogy Bán János szerepfelfo-
gása valamiféle cseh újhullámos őrület, színpadi
film felé is szalaszthatná Az Ibolya tradicionális
vígjátéknak maradó műformáját, a kedvesből (ez
a mű utolsó, megismételt szava is) kegyetlent
csinálva - ami tán még kedvesebb lehetne a né-
zőnek.

Szombathy Gyula ismét jeles készséggel és
következetességgel rajzolja az Igazgató figurá-
ját. Rétegezett ember, ahogy hordott, illetve ál-
caként fölvett öltözékei is rétegesek. A bohém
polgárrá fékezte magát, a polgár kispolgárrá lus-
tult, de még fölébredhet benne az érzelmes mű-
vészféle, a szabadabb lélek... Az álöltözetes
„Skultéti bácsit" nem ártott volna finomabban,
önállóbban kidolgozni.

A három egyfelvonásos motívumai néha va-
kon, összecsengés nélkül esnek messze egy-
mástól, néha szépen összerímelnek. Például ab-
ban, hogy a szerelem akkora baj: még a színház
sem lehet rá gyógyír. Ezek a színpadi rímek meg-
ejtőek - mint mikor egy hiéna egy tigris szemébe
néz.

árdonyinak nincs színháza. A borcímű
darabját ugyan elismerően fogadta a
kora-beli kritika, de ezt a színművet
nem követ-te több eredeti dráma.
Előfordult, hogy dramatizálták

valamelyik művét - példá-
ul az Ida regényét -, sőt élete alkonyán ő maga is
színpadra írta legkedvesebb művét, A láthatatlan
embert, Zétára változtatva a címét, ennek el-lenére
mindvégig elbeszélő maradt, holott nem volt híján a
drámai érzéknek. Történelmi regényei mellett
novellákat is alkotott, a novellaírás pedig nem
nélkülözheti a drámai szemléletet. Talán inkább
választott életformája, életvitele távolította el a
színháztól. Negyedszázadra a szó szoros értelmében
befalazta magát az egri vár-domb egyik hajlékába,
bepárnáztatta az ablakot és megnyittatta a
mennyezetet. Az égbolt fényé-nél írt. Sok bírálat érte,
amiért lemondott arról a lehetőségről, hogy újabb és
újabb információkat gyűjthessen az emberi
társadalomról. Nem volt rá szüksége. Lényege szerint
költő volt, és befelé figyelt. A saját lelkében látta meg
történeteinek szereplőit.

A Gárdonyi Géza Színház társulata és Gali
László három éven át tervezte, hogy Gárdonyi-
művel kedveskedik az egrieknek. Nyilvánvaló
volt azonban, hogy A láthatatlan embert nem le-
het színpadra állítani a meglévő szűkös költség-
vetési keretből. Beadtak tehát egy pályázatot a
Nemzeti Kulturális Alaphoz, s amikor megkapták
az egymillió forintot, hozzáfogtak a munkához.
Ennek köszönhető, hogy a vállalkozás létrejöhe-
tett, s hogy amit a színpadon látunk, nem sze-
génységszagú.

Gali önnön dramaturgiai beavatkozását úgy
határozza meg, hogy „átigazította" a szerző Zéta
című drámáját a regény felhasználásával. Való-
jában inkább úgy mondhatnánk, hogy a regény
mondanivalóját ültette át, méghozzá sikeresen,
a maga változatára - azt a mondanivalót, ame-
lyet a szerző saját színpadi változata nem képvi-
selt eléggé. A láthatatlan emberfőalakja termé-
szetesen Attila, a hunok királya, ám a regény egy
csodálatos szerelemről is szól, két kultúra talál-
kozása és összecsapása közepette. Gárdonyi,
aki jól érezte, hogy a színpada szerelem és a
halál témáí után áhítozik a leginkább,
drámaváltozatában a fő hangsúlyt a szerelmi
szálra helyezte át. Hogy e megoldás milyen
tudatos volt, mutatja a cím megváltoztatása is:
„Zéta". Így került elő-

térbe a görög származású fölszabadított rab-
szolga, aki önként vállalja az újabb
rabszolgaságot immár a hunoknál, hogy
szerelme közelében maradhasson. Gali
tisztában volt vele, hogy a színházi hatás
eléréséhez a szerelmi motívum is elegendő
lenne, de éppígy tudta, hogy Gárdonyi nem
véletlenül ütközteti meg regényében a két
szemben álló kultúrát, a görög-római civilizációt
s a hun barbárságot.

Az író visszaemlékezésében a millenáris ün-
nepségekre vezeti vissza, miért kezdett el törté-
nelmi regényeket írni: „Elkezdődött az ünnep. Az
ötvenkettedik magyar király megjelent a pompás
emelvényen, s alant a zenekarok rázendítettek a
Gotterhaltéra. Elég volt!" - írja felháborodottan.
Megalkotja tehát az Egri csillagokat - adózik a
hős magyar várvédők emlékének -, hogy meg-
védje a magyar identitást; megalkotja A láthatat-
lan embert, mivel szerette a magyarok hun ere-
detének mítoszát, és a hunok barbárnak mondott
kultúrája iránti személyes rokonszenvét át akarta
plántálni olvasóiba.

Különös érzés ma az egri várban sétálni: még a
„népnemzeti küldetéstudat" reneszánszának
csengő-bongó frázisai sem képesek belénk fojtani
az áhítatot. A hős védők szellemét, hála Gárdonyi
regényének, ma is ott érezzük lebegni a falak fölött;
az ő magyarságuk nem volt demagógia. Gárdonyi
az Egri csillagokban a nemzetinek azt a szféráját
szólaltatta meg, amelyet később Bartók és Kodály a
zené-ben. A láthatatlan emberrel pedig a hunok
mellett akart tanúságot tenni, éppen mert a regény
megírása idején divat volt a magyarság hun eredetét
vitatni.

A dramaturg és rendező Gali ezen a ponton
nyúlt alkotó módon a mű mondanivalójához. Úgy
változtatta meg a darabot, hogy épp ezáltal szol-
gálta a leghívebben a mű eszmeiségét.

Minden mű védtelen. Fel lehet használni rom-
boló cél érdekében is - ahogy a német fasizmus
Hölderlin Hyperionjával tette -, és szolgálni le-
het vele nemes célt is. Gali politikai színházat csi-
nál A láthatatlan emberből, olyan időszakban,
amikor a politikai színház erejét vesztette. Úgy
ütköztet meg két kultúrát, hogy egyik felé se bil-
lenjen a mérleg, úgy játszat le egy csatát, hogy az
írónak is, egyszersmind a történelmi igazságnak
is eleget tegyen. A Gárdonyi Géza Színház elő-
adása azáltal váltik politikai színházzá, hogy
eu-
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rópai szemléletmódot tükröz. Ha Európa után
áhítozunk - európaiként kell gondolkodnunk.

Az előadásnak két, egymásba fonódó vezér-
szólama van: a kultúrák mérkőzése és a szerel-
mesek hányattatásai. Aldobolyi Nagy György ze-
néje a kötőanyag közöttük. Ebben a kísérőzené-
ben görög zenei motívumokat éppúgy találunk,
mint dallamokat a magyar népzene legrégibb ré-
tegeiből. Kezdetben azt hisszük: arra szolgál,
hogy a jelenetek közti átdíszítésekről elterelje a
figyelmünket. Később hangulatkeltő erejét
vesszük észre. Végül rádöbbenünk: kalauzolni
kíván bennünket. A zene áttételes, közvetett
kifejezési formaként összefoglalhatja,
megfogalmazhatja a lejátszódott jelenet
mondanivalóját, így terelve bennünket az
előadás végkifejlete felé.

Különféle kultúrák összecsapásának ábrázo-
lására a színpadon egyetlen lehetőség kínálko-
zik: az egymástól eltérő játékstílusok. Mintegy
hatvan szereplő mozog a Gárdonyi Géza Szín-
ház színpadán. Huszonhét színész, továbbá a
Kelemen László Stúdió hallgatói és külsősök.
Vajon lehet-e „görög-római" stílusban színját-
szani, s szabad-e „hunos" stílusban? Van-e „ke-
resztény" játékmód, s létezik-e „barbár"? Hála
Gali avatott színészvezetésének és a társulat
rendkívüli fegyelmének, az előadás folyamatá-
ban megőrzi azokat a karakteres mozdulatokat,
amelyek hitelesen ábrázolhatnak egy görög
követet a görög-római császárság területéről
avagy egy hun harcost. E „karakteres mozdula-
tok" mellesleg a színész személyiségével is szo-
ros szimbiózisban vannak: az Attilát (remekül)
alakító Csendes Lászlóval előadás után össze-
találkoztam, még mindig „nem esett ki" a szere-
péből, ugyanazokkal a lassú, egyszerű mozdu-
latokkal nyitotta ki az ajtót, vette föl a kabátját,
mint amelyekkel valamivel korábban a szökevé-
nyek kivégzéséről rendelkezett.

Az előadás valamennyi szereplőjét dicséret
illeti, amiért segítettek nekünk, nézőknek elva-
rázsolódnunk; senki nem vétett, s nem józaní-
tott ki egyetlen hamis gesztussal sem, mind hí-
ven szolgálták a színpadon szövődő gyönyörű
mesét. Lehetetlen hatvan szereplőt felsorolni,
így csak kiemelem mindkét tábor egynéhány je-
les képviselőjét: Réti Árpádot (Priszkosz), Blas-
kó Balázst (Vigilász), a szerecsen rabszolgát
alakító Baráth Zoltánt, Áts Gyulát és Bókai Mári-
át (Csáth hun főúr és Csáthné), Saárossy Kin-
gát (Rika királyné), Kelemen Csabát (szabad
görög és főtáltos) s a másik két táltost is: Sata
Árpádot és Venczel Valentint. Itt megemlítendő:
rendkívüli lehetőség a rendezői eltévelyedésre,
ha egy színpadon sámánszertartás folyik. Az
egriek előadásában a táltosok a hunok
kultúrájának tartóoszlopai. A sámánok szín-
padra lépése nem betétszám.

Természetesen a sikerült jelmez is segítheti a

Deák Éva (Emőke) és Tunyogi Péter (Zéta)
(Ilovszky Béla felvétele)

színészt a játékmód, a helyes játékstílus megta-
lálásában. Húros Annamária ruhái nem jelmezek
a szó hagyományos értelmében; ruhadarabok,
melyek a szereplőknek mintegy a bőrévé váltak.
Ugyanakkor magukon viselik a Gárdonyi-mese
fontos karakterjegyeit, ezáltal is segítve a nézőt,
hogy belefeledkezhessen az itt megjelenő színi-
világba. A legszebb ruha Emőkéé, pedig csupán
olyan, amilyet Gárdonyi kíván: „Fehér ruha van
rajta; piros csizma a lábán. A haja egy ágba fo-
nottan hull hátra." Deák Éva., a hun főúr lánya le-
nyűgöző látvány ebben a ruhában; a hatást ter-
mészettől való tatáros szemvágása is fokozza.

Az előadás kiemelkedő jelenete a csatakép
(Karsai János koreográfiája). A híres
catalaunumi csatáról van szó, melyet Gárdonyi
szerint nem Attila veszített el. A sámánok a
színpad előterében a hun szellemekhez
fohászkodnak. Jósok, tehát már ismerik a csata
kimenetelét. Ezért könyörögnek szellemeikhez
vad, rituális táncukkal. Középen, a
forgószínpadon hun harcosok csatáznak.
Lassan forog velük körbe a színpad. A két
oldalsó járásból egy-egy sztroboszkóp lassít-ja
álomszerűvé a harcosok mozdulatait. Dárdák,
mellvértek, fények és sötétek puha váltásai. A
harcosok körül hatalmas, mindent elnyelő puha
lepel hullámzik. A jelenet sokáig tart. A lassúság

az idegeinket borzolja. Fokozatosan elfogadjuk
a látomást. A kép pontos. Mintha már láttuk vol-
na. A felismerés sokkolóan hat. A színpad belse-
jében, akárha egy dombon állna, Attila magaso-
dik mindenek fölé híres kardjával, és programbe-
szédet mond. A harc végeztével ott fekszik a ten-
gernyi halott. Teljesen mindegy, ki nyerte meg a
catalaunumi csatát - jelenti ki Gali László rende-
zése a halottak fölött.

A másik vezérmotívum a szerelemé. A görög
rabszolgafiú reménytelenül sóvárog a hun főúr
leánya után, s éppily reménytelenül szerelmes e
leány Attilába, a kis rabszolgapesztonka pedig a
görög fiút szereti, persze reménytelenül. A szín-
padi szerelmeket legtöbbször nem lehet elhinni.
Ezúttal megdobogtatja szívünket a szerelmi ro-
mánc. Tunyogi Péter, Deák Éva és Csonka Anikó
játéka szép, mert hiteles. Pilinyi Márta színpad-
képe is az. És szép a puritán befejezés a lecsu-
paszított fekete színpadon.

Gárdonyi Géza A láthatatlan ember (egri Gárdonyi
Géza Színház)
A szerző Zéta című drámáját a regény felhasználásá-
val átigazította és rendezte: Gali László. Díszlet: Pilinyi
Márta. Jelmez: Húros Annamária. Zene: Aldobolyi
Nagy György. Mozgás: Karsai János.
Szereplők: Réti Árpád, Blaskó Balázs, Tunyogi Péter,
Csendes László, Áts Gyula, Pálfy Zoltán, Deák Éva,
Bókai Mária, Csonka Anikó, Balogh András, Saárossy
Kinga, Sata Árpád, Kelemen Csaba, Venczel Valentin.


