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éppúgy mindenkinél bensőségesebb kapcsolat-
ban van, mint az Istennel.

Kultúremberek kultúrtörténeti drámája zajlik
ezúttal is Hubay színpadán. Bármi történjék is,
nem kevesebbről van szó, mint az emberiség
sorsáról. A századfordulót követő évtizedekben a
század további szörnyűségeinek előérzete fo-
galmazódik meg, akárcsak a Freudról szóló da-
rabban. A zsenit, a megváltót természetesen nem
értik meg, természetesen ki akarják használni,
természetesen el akarják szigetelni a világtól. S ő
Hamlet módjára úgy próbálja kijátszani környe-
zetét, hogy bolondnak teszi magát. Hogy igazi
tanításáról elterelje a figyelmet, szándékosan szét-
hagy őrületre valló írásokat, mígnem tényleg bele-
örül e játékba, végképp elhallgat, hogy aztán még
évtizedekig éljen teljes némaságba burkolózva.

A táncos megváltói igyekezete az első pillanat-
tól az utolsóig reménytelen. Valójában nincs
benne igazi drámai feszültség. Az író viszont
megragad minden teátrálisan kiaknázhatónak
tetsző életrajzi motívumot. Déltengeri romantika,
nász az Egyenlítőnél, az inkognitóban utazó el-
nök testőrének szerencsétlenkedése és bölcsel-
kedése a túlművelt hotelportással, küzdelem egy
csekkért, amelynek azonban csak akkor lenne
fedezete, ha Nizsinszki ismét színpadra lépne -
mindez érdekesebb a darab lényegénél.

A debreceni Csokonai Színház előadása megtesz
minden megtehetőt. Túri Erzsébet zsúfolt sze-
cessziós látványt von az események köré, lendüle-
tesen hajlonganak a vonalak, rikítanak a színek.
Csíkos Sándor karikírozza Wilson hiúságát, Bíró
József ironizálja a Csincsillának becézett Gya-
gilev prakticizmusát. Szilágyi Enikő az anyós
szerepében gond nélkül egyesíti a gyakorlatias
üzletasszonyt a folyton verseket idéző tragiká-
val, Sárközy Zoltán pedig az anyós férjének
szerepében méltósággal képviseli a nagyok kö-
zé keveredett kisember józan értelmét. Várnai
Szilárd Nizsinszkiként átszellemült naivitással

szinte végiglebegi az előadást. Valódi, lélekszag-
gató drámát a feleséget alakító Majzik Edit ábrá-
zolhatna, végtére is minden helyzetben az
asszony őrlődik mind az őrült férj és a gyakorla-
tias anyós, mind a világmegváltó táncos és a
megváltói szándékokat készpénzre váltani óhajtó
impresszárió között. A darab azonban nem róla
szól, viselkedése nem igazán motivált, így aztán
inkább szerencsétlenkedik, mintsem vergődik a
különböző erők, vonzások és taszítások között.

Van, akinek az '56-os forradalom és a '89-es
fordulat között eltelt harminchárom évre
visszatekinteni dogmatikus szendergésnek tűnik.
Másoknak ugyanez - rémálom. Es vannak olyanok,
minta Kegyelem veszprémi előadásának készítői,
akik talpraesett szkeptikus módjára tagadják az
álom és az ébrenlét közötti lényegi különbséget.
Ez utóbbiak szerint a világ most is éppen olyan
cinikus, kisszerűségre hajlamos és sivár, mint
amilyen korábban volt. Következésképpen az
elmúlt évtizedek Magyarországáról szóló
színdarabnak is cinikusnak, kisszerűségre
hajlamosnak és sivárnak kell lennie. Hogy valóban
annak kell-e lennie, nem tudom; de annyi biztos,
hogy a veszprémi előadás meg-fejtése ebben a
„kell"-ben keresendő. Mert nyilvánvalóan rengeteg
„kell" vesz körül egy olyan darabot, amelyet alig
kilenc évvel a főszereplő Kádár János halála után
mutatnak be.

Nizsinszki: Várnai Szilárd (Máthé András
fel-vétele)

Lengyel György rendezése szakszerűen poen-
tíroz, az elméncségek kiaknázásáról éppúgy gon-
doskodik, mint a hatásos nagyjelenetek megfe-
lelő tálalásáról» A műfaji megjelölés tragédiát
ígér zenével és tánccal. Herczeg László valóban
hatásos muzsikákat válogatott össze. De Szakály
György koreográfusi közreműködése sem vál-
toztatott azon, hogy itta tánc csak ürügy, inkább
csak beszélnek róla.

A világnak különben mindegy. A balettól épp-
úgy nem hagyja magát megváltani, mint a be-
szédtől.

Hubay Miklós: Hová lett a rózsa lelke? (Nizsinszki)
(Kölcsey Művelődési Központ Kamaraszínháza, Debre-
cen)
Játéktér, látvány: Túri Erzsébet. Jelmez: Gyarmathy
Ágnes. Dramaturg: Töreki Attila. Zenei vezető: Szőke
Tünde. A rendező munkatársai: Gyulai Mihályné, Tenki
Ferenc, Sóvágó Csaba. Rendező: Lengyel György.
Szereplők: Várnai Szilárd, Majzik Edit, Szilágyi Enikő,
Sárközy Zoltán, Jéger Janka/Bőjte Réka/Kiss Alexand-
ra, Bíró József, Koncz Lóránt/Szabó Viktor, Jámbor
József. Novák Géza Máté/Anga-Kakszi lstván,Tokaji
Csaba, Csíkos Sándor.

A kvázi-történelmi dráma - a színlap szerint
tragigroteszk- hiteles, tehát valóban elhangzott
szövegekre épül. A színpadon csupa olyan figu-
ra, akit a nézők nagy része jól ismer, sőt vélemé-
nye is van róla. Kádár, Nagy Imre, Ferenc József,
Rajk, Rákosi, Mező Imre. Gyakorta eleven indu-
latoktól átjárt vélemények ezek. Igy hát nem lehet
a színpadon bármit megcsinálni: bizonyos érte-
lemben a darab fele már ott van a nézők fejében,
még mielőtt az előadás - a Kádár (Blaskó Péter)
előtt megjelenő, bűntudattól vezérelt, szörnyű
víziók sora - elkezdődne. Ezzel a nézői kontrollal
írónak, színésznek, rendezőnek egyaránt szá-
molnia kell. A színpadra alkalmazó rendezőnek
az, hogy hivatalos jegyzőkönyvek szövegéből kell
drámai szituációkat létrehoznia - az utolsó,
1988. április 12-én elhangzott, szánalmassága
által megkapó; önmagában is drámai erejű Ká-
dár-beszéd kivételével -, komoly nehézséget
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okoz. Vándorfi László nem
akarhatott dokumentumszín-
házat csinálni, ezt a fiktív sze-
replők jelenléte akadályozná: a
pártarchívumokban vélhetőleg
nincs adat egy Mrázik lstvánné
nevű nyugdíjas, még kevésbé
egy Korunk Hőse nevű korhős
hozzászólásairól. Éles
különbség van a darabon belül
a személyes dialógusként
előadott dokumentumok (lásd:
Rajk) és a szemlátomást
tipikusnak szánt véleményként
előadott fiktív alanyú szövegek
(lásd: Mrázikné) hangvétele
között. A szövegből
folyamatosan kitetszik a
dramaturg (Duró Győző)
igyekezete, hogy e
stílusrétegeket összegereb-
lyézze - és szinte minden
színpadi mozzanatban tetten érhető a rendező
kísérlete, hogy a dramaturg ebbéli kudarcát
elkendőzze.

A „tragigroteszk" kifejezés - ha másnak nem
is - lepelnek kiváltképp alkalmas: műfaji öntör-
vényűsége mintegy igazolja a szöveg göcsört-
jeinek és repedéseinek létjogosultságát. Leple-
zett dramaturgiai műhiba például a Rákosival
(Soltis Lajos) folytatott vita érzelmi feszítettsé-
gének mesterséges felfokozása - a helyzet eről-
tetett drámaisága ugyanis éppenséggel eltereli a
figyelmet a politikai állásfoglalás köntösébe
bújtatott mondanivaló eredendően buta, gonosz
és hazug voltáról. A nézők szemében Rákosi
figurája már amúgy is a komolyan nem vehetők
közé sodródott azzal, ahogyan túlvilági
kollégáival - Rajkkal és Mező Imrével - karöltve
bemasírozott Kádár utolsó, zavarodott
látomásaiba.

E többszörösen fonák történet - elmúlt fél
évszázadunk sötét történelme - minden bűnét
Kádár fejére olvasó lidérctrió tagjai közül igazá-
ból csak Mező Imrét (Nyirkó István) nyomasztó
látni: a hamisítatlan szocreál imázst tönkretevő,
hátulról kilyuggatott, véres ing képe intenzíven
jeleníti meg a kor irracionális léptékű kegyetlen-
ségét. Ehhez képest a Rajk (Kiss T. István) nya-
kában fityegő hurok igencsak mérsékelt erejű
szimbólum, Rákosi börtönfotó-sorszáma pedig
egyenesen erőltetett utalás. Nem kell mélyebb
történelmi háttértudás ahhoz sem, hogy leg-
alábbis meglepőnek találjuk a rendező említett
megoldását, miszerint a három kísértet, mint
három jó barát, kéz a kézben menetel, táncol és
dalol - erre többször is sor kerül az előadás
során. Tudjuk persze, hogy ilyen módon csak
Kádár őrült képzelgéseibe látunk bele, tehát ab-
ba, hogy mindenért ő a felelős, de hát ez így
mégsem gilt.

Kiss T. István (Rajk), Soltis Lajos (Rákosi),
Blaskó Péter (Kádár), Nyirkó István (Mező Im-
re) (Ilovszky Béla felvétele)

A múlt homályából sorra előtűnnek gyászos
ötven évünk - a könnyebb emészthetőség ked-
véért minél sarkítottabb álláspontot képviselő -
tipikus figurái: Szerov elvtárs, a szovjet kapcso-
lat, Bang-Jensen Pavl, a mártírhalált halt dán
diplomata, Mrázik néni, a puha szocializmus
langy vizének aranyhalacskája, aki szerint azért
nem is volt olyan rossza Kádár alatt, és - krono-
lógiai kivételként - Ferenc József, minden honi
zsarnokok archetípusa. Összedrótozott karral
megjelenik Nagy Imre is (Lukács József).

A '88-as, utolsó Kádár-beszéd ismeretében
már előre sejthető, hogy a dráma központi jele-
nete a főszereplő és Nagy Imre találkozása lesz.
Jól működő késleltetés fokozza a néző ez irányú
várakozásait: Nagy Imre sokáig távoli, mitikus
figuraként á l l a színpad hátsó sarkába épített
emelvényen. Ám mikor alászáll, hogy vitába bo-
csátkozzon Kádárral, a pátosz elillan. Megszóla-
lása, közvetlen jelenléte, viszonylagossá válása,
esendősége nemcsak a karakter tekintélyét, ha-
nem Kádár jóval későbbi zárómonológjának hi-
telét is aláássa. Az „azóta meghalt ember", akinek
a nevét a pártvezér mindvégig retteg kimondani, e
beszélgetés során a maga valójában ott áll
előttünk, nagyon is nevesítve. Vádló pillantását
többé-kevésbé vitatható erejű érvekre váltja, el-
érhetetlen magaslatát a színpadi előtér vitafóru-
mának cinizmusra és kisszerűségre hajlamosító,
sivár közegére cseréli. Mi több, az egyik jelenet-
ben a többiekkel együtt ő maga is dalba fog:
Kádár lelki panoptikumának összes alakjával
együtt himnuszban dicsőíti az eljövendő kor
gyermekét, akiért - vagy akinek az ürügyén -

mindez a gyalázat megtörténik.
Az eljövendő kor áldott
gyermeke (Sashalmi József) a
dal hatására kimászik baba-
kocsijából, előbb kisdobossá,
majd úttörővé és KISZ-essé
válik, végül pedig beképzelt
bőrdzsekis nyeglévé alakul.
Beköszönt a kicsinyes jelen, és
a véres múlt szereplői legott
hősökké magasodnak, Ferenc
Józseftől Rákosin át Kádár
Jánosig. Nekik ugyanis - a maguk
szempontjából - egytől egyig
igazuk van a darabban. A
közönség akár választhat is,
hogy melyikükkel azonosul.
Korunk Hősét viszont csak
megvetni lehet.
Az előadás kezdete előtt
balsejtelmeim két dolgot is

előrevetítettek: hogy lesznek
vörös szűrők a ref-

lektorokon, és hogy lesz Kádár-paródia. Mind-
kettő beigazolódott (és akkor még nem említet-
tem csasztuska-jóslatomat): az egész színpadot
betöltő vörös fény, úgy tűnik, valóban nélkülöz-
hetetlen kelléke egy, a szocializmust felelevenítő

színműnek.
A főszereplő Blaskó Péter pedig valóban mind-

végig a kádári hanghordozás utánzásának kihívá-
sával küzd. Hol felveszi a pártvezér beszédstílusát,
hol nem, nekem azonban - legalábbis első megné-
zésre - nem sikerült kifürkésznem e váltakozás
logikáját. Ettől eltekintve, Blaskó Péter alakítása
egészen megrendítő. A szó klasszikus értelmében
nagy átéléssel játszik: az első perctől az utolsóig
érezhető Kádár vívódása, bűntudata, önsajnálata és
konoksága. Retteg Nagy Imre szellemétől, és igyek-
szik halasztgatni a végső elszámolást. A körülmé-
nyek áldozatának érzi magát, ugyanakkor tisztában
van vele, hogy az igazi áldozat nem ő. Rendkívül
összetett szerep; Kádár mindenkihez másképp
viszonyul. Arca hol alázatoskodó, hol dacos, hol
megkeseredett, hol felhőtlenül boldog. Ráadásul e
szélsőséges változásokat össze kell hogy fogja a
darab alaphelyzete, miszerint végső soron csak
néhány percet látunk Kádár életének utolsó nap-
jaiból. Ebből a szempontból talán nem is olyan
bántó a társulat többi tagjára nézve, ha Blaskó
Péter egyszemélyes színházáról beszélünk. Elő-
adásában egy ledöntötten is gigantikus szobor
kel életre. Groteszk arckép, történelmi háttérrel.

Szigethy András: Kegyelem (Latinovits Zoltán Játék-
szín, Veszprém)
Díszlet: Perlaki Róbert. Jelmez: Justin Júlia m. v. Dra-
maturg: Duró Győző. Rendező: Vándorfi László.

Szereplők: Blaskó Péter, Petényi Ilona, Lukács József,
Sashalmi József, Kiss T. István, Soltis Lajos, Nyirkó
István, Ye Jinsen, Tóth Rita, Zombori Katalin, Bálint
Péter, Joós László, Kiss Adrienn.


