a kornak, sem Szent 1lunásnak szaktud6sai.
Csupán az áltaJanos érdeklödést szeretnék
kielégíteni, azt is szertny keretek között, a
szélesebb körfi tájékoz6dást elósegíteni. A szaktudós vagy bizonyos beállítottságú teológus vitába száJ.lhatna a szerzőkkel, kemény bírálatot is
mondhatna. A könyvet nem a meglévő és igen
- különböző színvonalú, beállítottságú kommentárok szintjén, hanem a tényleges helyzet és
szl1ndék szerint kell megítélni. Ami előnye a
könyvnek, az egyben a háttanya is. Népszerfisítő,
ismeretterjesztő szinten val6ban sokaknak
hozzáférhetővé teszi Thmás gondolatait. A szaktudomanyos igény viszont joggal hianyolhatná
például a megfelelő terminológiát, a szakszerfi
kommentárt. az eredeti szövegekhez, a kritikai
szempont aIIcalmazását a középkori és a mai
megközelítésnél Szent Thmás teol6giájanak ismertetése még atanylag egyszerfibb feladat, bár
itt is merillhetnének föl nézetktUönbsc;gek az
eredeti tarnásifelfogás és a különböző értelmezések között, Kényesebb és problematikusabb
TamáS filoz6fiaiának ismertetése. Itt már mások,
nagyobbak az aránytalanságok és különböző
ségek. Élesebbek a kontúrok az akkori és a mai
gondolkodás között, Nem könnyű elkerülni a
naivitás vagy a kritizálás csapdáit., Igen nagy

Színház
Kiss Irén: Mayerliogi fondorlatok

1889. január 9-e van. Különös tél-éjszaka sötétje
szállt le Mayerlingre, az Osztrák-M:agyar Monarchiára. Az ut6kor is csak találgatja: mi történhetett lassacskán száz éve a boldogtalan sorsú
Rudolf trónörökössel Kiss Irén, a tükőr1áték
írója így vélekedik: " ... a tragédia áldozatai hallgatnak: egyikük sírja kifosztva, és összekuszált
csonthalmazza1 nyugszik egy kis osztrák apátsági
temetőben; másikuk viszont kissé túl zavartalanul alussza álmát a Habsburgok bécsi családi
kriptájában. Fondorlatos halál, fondorlatos titoktartás, fondorlatos legendateremtés. Ha mégis
rendet kívánunk teremteni a mayerlingi vadászkastély 1889. januári történései közt, ma
sincs segítségünkre más, mint némi írói fondorlat."
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feladatra vállalkozik ma az, aki Szent 1lun4st
élővé szeretné tenni. Hogyan? Hol a határ az
egyszerfi ismertetés, az újrafogalmazás és a kritikai feldolgozás között? Lehet-e manapság egyszerfien előadni1lunás nézeteit? Ha pedig részletesebb magyarázatra, kritikára is vállalkozunk,
mi lesz a mérték? Még súlyosabban esnek latba
ezek a szempontok egy középkorí latin szöveg
fordításanál. Schütz Anta11943-as Szemelvényeinek SZÍDvonalit, nem tudom, eléri-e a mostani
fordítás? Úgy vélem, szükséges lett volna magyaráz6 lábjegyzetet fűzni a nehezebben érthető
szövegekhez.
Egyébként jelentős vállalkozásnak számít a
könyv. Thdtommal még nem jelent meg magyar
nyelven ilyen terjedelmú szöveg Szent Thmástól.
ThIán megérzünk valamit olvasás közben abból,
hogy nemcsak nagyteol6giai rendszerek vannak,
hanem nagy és szent teol6gusok is. És a
problémák bozótjaiban vergődő mai teológus
megérezhet valamit a forrás tisztaságáb61 és
üdeségéből. És talán a mai racionalitás kihívására
bátrabban és nyitottabban válaszol, ha felüdill
Szent Tamás szempontjainál és műveiben. (Ecclesia)
Fila Béla
A zalaegerszegi Hevesi Sándor SzínháZ vállalkozott a darab bemutatására, részeként az immár
harmadszor megtartott Nyilt Fórum eseménysorozatának. E fórum a születő új magyar drámák
ügyét szolgálja, tanácskozásaival, műhely
munkájával, javaslataival a fiatal szerzők és a
kockáztatásra ritkán hajlamos színháZak kapcsolatait igyekszik javítani. Az előző esztendőben
latra vetett rnűvek közül, vagy legalábbis közeli
körből kerül ki az a dráma, amelynek premierje a
Nyílt Fórum nyitánya. Kiss Irén - akinek
Csontváry-darabját Budapesten a Vígszínház adta elő stúdiójában - 1986-ban a Kémoperával
jelentkezett; most pedig mayerlingi operettje
jutott színre.
Operett? Indíttatásában, gondolatvilágában,
stíluskísérletében az is. Bratfisch, a bérkocsis
(Katona András szolidan kedélyes alakítása)
rágyújt egy örökzöld operettsIágerre, miszerint
pompásan él a fiákeres, és ha megvénül. akkor
helyette a fia keres. Amit ebben a parabolikus
színmúben úgy értherünk Bécsben politikailag
megvénült az - egyébként csak hatvanadik
évében járó - "fiákeres", őfelsége I. Ferenc
József császár és király, s helyette most a fia
keres. Kiutat, távlatot, európaiságot. Vagy önhalált.

ŐSZintén szólva a darabban éppen ez a keresés, a Rudolf kieszelte fondorlatok működnek
a legkevésbé, s a műf.ljjá is tett formai ötlet, a
tükör-játék homályosodik, hályogosodik el. Fondorlat nélküli fondorlatok, tükrözés nélküli tükör - ez meglehetösen súlyos kritikája a koncepdójában különben tiszta és logikus, egyes
részleteiben jeles tehetséggel megírt drámának.
Történelmileg bármily hitelesek ( és Bart Istvan
a .mayerlingol6giát· Iebílíncselö könyvvel gyarapító kutatásaiból ismerosek) Rudolf poroszokat, magyarokat, törököket és más nádókat
érintő nagyszabáSÚ, dupla vagy semmi tervei, II
színpadon csupán politikai fantazmagóriáknak
tűnnek, s így nem válnak a kettős vég, az
asszonygyi1kosság és az öngyilkosság motiWlóivá. Meglepő módon a halál elöuí nap végigpergetése nem a sűrítést szolgálja: most már egyszerűen érdektelenné válnak az események. Miért
lövi agyon a királyfi Vetsera Marit, és miért tesz
pontot a saját életére? Elsődleges indoknak az
apa- és anya-komplexus marad. Az alapvetöen
történelmi tanulságokat kerese; műben azonban
nem érjük be ily kevéssel, mint ahogy azzal sem,
hogy Mari, Mária, Mary, a színésznösen sokarcú
kislány-asszony - aki oly reménytelenül akart
vagyépp nem akart utódot foganni Rudolftól íngerlö-ídegesítö hisztérika volt.
Tömör)' Péter rendező elsősorban formát, s
ezzel formátumot kívánt adni az érveiben és
kidolgozásában nemegyszer szegényes históriai
oknyomozásnak. Ő sem mond, nem mondhat
többet annál az általánosságnál, hogy .ilyen a
történelem" - ilyen szövevényes, ilyen fondorlatos, ilyen földeríthetetlen, ilyen manipulált.
Mindenesetre az előadás jobb a darabnál, és
képes annak már említett erényeit kiemelni
(igaz, Kiss Irén bizonyos elképzeléseinek, ígéretes ötleteinek elhagyása árán).
A játék erőssége a térképzés és a miliőte
remtés. Biscbof Sándor grandíözusan, egy-két
ÍZléstévesztést nem számítva elegánsan rendezte
be a kamaraszínház nagyon is előnytelen
adottságú színpadát. A jellegzetes .monarchíkus" tér a publikumot is körülveszi. A mayerUngi vadászkastély kapubejárója a díszlet tengelye. Jobbra és balra tükrösen helyezkednek el
Rudolf; illetve Versera Mária szobái. A két helyszínen fölváltva - fényfilggönnyel elválasztva,
reflektorokkal hangsúlyozva - zajlik a cselekmény, néha pedig színte összetolulnak az ebédlő
és a háló falai: a két .tetthely· között dinamikus
mozgás feszít kapcsolatot. Sajnos időnként a
rendezői ügyesség, a szakmai fogások sem feled-

tethetik, hogy ez az "oda-vissza" némiképp ertiltetett.
A tükrök szerepét nagy. ablakok töltik be.
Ablaknak tükrök, tükörnek viszont ablakok. Ám
jók arra, hogy Tömöry id6rtil időre operettesen
eltúlzott, jelképes történelmi diapol'ámAt mutasson meg mögöttük, Filzy sári jelmeztervezótől
karikírozottan öltöztetett szimbolikus fi~·
kal. Ezek az .életképek" a baIáIkéPek hideget
árasztják. Megtestesítik Rudolf illúzióit, és le is
rombolják azokat. Itt valóban érezni: a királyfi a
történelmi cselekvésképtelenségbe hal bele, a
rozsdásan is vasharapású kelepcehelyzetból nem
tud menekülni. Jobb híján.testéVel gyalázza a
Monarchiát": a tetemével mond nemet gyűlölt
atyjának. Kiss Irén id6nként szépségesen magasra szökő, sugaras mondatainak egyike ez (és
míért ne asszociálnánk korunkra, például a B6dy
Gabor-sorsra ... ) Tömőry nyomatékossá tes1.iaz
íróilag legsikerültebb szakaszokat (például Rudolf búcsúimáját, vagy.a tükrök teherbírásáról"
poetizáló passzust. egy tükör sem bírhat
végignézni mindent ... )
A darab szándékának és szellemének megfelelő
en az előadás végig teátrális, jó értelemben, A
nyavalygóteátralitást azzal is elkerüli, hogypéldául
a várva várt pisztolyl~ hirtelen, gyorsan
dördülnek el (ne tagadjuk, a Mayerling tulaidonnév hallatán mindnyájunk kíváncsiságát a .hogyan történt?" csigá22a, kiváltképp színházban).
Balogh Tamásnál a rá mindig jellemző lelkiismeretes, pszichologizáló aprólékosság ezúttal
sem hiányzott, ám a bemutatőn nem birkózott
még meg a főszereppel, Rudol1ja negyedórákra
érdektelenné vált, s ha hiába keresett helyet és
hangot, öngerjesztő megoldásokkal próbálkozott. segesvári Gabriella csak éretlenséget és
értetlenséget játszott Vetsera Mariként. Szerepépitésról, játékívről nála még kevésbé beszélhetünk, mint Balogh Thmásnál. SiménfalvyLajos
kellő méltósággal, ne sz6lj szám, nem fáj fejem
tapasztalással alakította Loschek komornyikot.
Hoyost, Rudolf bizalmasainak egyikét a vendég
Téri Sándor bátran elvitte az operettkomikusi
játékmód irányába, Marosi Péter viszont a hangoskodáson kívül semmi eredetit nem nyújtott
Coburgként, Wellmann G:YÖ'ID' egy lehajtott
fejű katonaorvost és egy fölemelt fejű apátot
formált meg, akik nem tudnak s talan nem is
nagyon akainak segíteni Maryn. Nem akainak
beIekeveredni az ügybe. A zalaegerszegí színház
stüdíös fiataljai ígéretes buzgalommal vetették
magukat a játékba.
Tatján Tamas
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