
alkalmatlan. Miívének alcímével ~ "Törté
netek az Újszövetségből" ~ burkoltan köte
lezettséget' vállal a tárgyilagos közlésre,
mégis önkényesen megváltoztatja, elferdíti
a történetet és a szereplőket egyaránt.
Ilyen eljárásra az írói szabadság sem jogo
sítja fel. Az Újszövetség nem holt betű

vagy az ókorból maradt vallásos emlék, ha
nem ma is több százmillió keresztény hité
nek tápláléka, életének meghatározó ténye
zője. A könyv egyes részletei kifejezetten
sértik a hívő ember meggyőződését. A
szerző egyúttal visszaél az olvasó jóhisze-

Színház

Sütö András két drámája
Egy lócsiszár virágvasárnapja
Advent a Hargitán

Éppen tíz éve, hogy a Madách Színház be
mutatta Sütő András Csillag a máglyán cí- ,
mű drámáját. Bár az előadás színvonala jó
va! alatta maradr a kolozsvári szmpad
ra költésnek (Harag György rendezése),
Ádám Ottó, a budapesti interpretáló min
dent megpróbált, hogy a hitvitaként is föl
fogható szöveg rétegei éljenek. Harag ke- '
mény kézzel nyúlt a szöveghez, és kímélet
lenűl alakította a maga képére, Sütő poé
tikája helyett mindig a színpad költésze
tére koncentrálva. Ádám Ottó rendezése,
megmaradva a' "kukucskáló színház" tör
vényei között, a dráma költészetére épített.
Hagyta az akkor nálunk még nem annyira
ismert szöveget csiIIogni. Sztankay István
(Kálvin) és Huszti Péter (Szervét) éppen a
szövegértelmezésben volt jó: az előbbi ke
mény, következetes forrongással, Huszti
álmodozóbban ~ ahogy a politika "muzsi
kusához" illik, játékos ide-oda ugrálások
kal- jelenítette Illeg "a máglya elé vitt
gondolatszabadság" elítélését, illetve vé
delruét. Az előadás evvel a rendezői kon-

műségével, aki esetleg azért adja gyerme
kei kezébe a könyvet, mert szeretné meg
ismertetni velük az Újszövetséget. Ehelyett
viszont egy olyan átiratot ad kezükbe,
amely nincs összhangban az eredeti művel.
Sokan nem is eszmélhetnek rá, hogy be
csapták őket, minthogy a Bibliát ezek után
később sem veszik kezükbe. Mindent
összegezve a Jézus az Ember fia című

könyv inkább a Félrevezető történetek az
Újszövetségről alcímet érdemelné ki.

Rózsa Huba

cepcióval is. mondott valamit: mindkét út
nak megvan a maga igazsága.

Ádám Ottó egy évtized után újra Sütő

András világához fordult, méghozzá az író
legjobb drámáját választva. Az Egy ló
csiszár virágvasárnapja pergő ritmusú pél
dázat a forradalom etikájáról. Az Iró re
mek dialógusokban ütköztet két nézőpon
tot: a '"virágvasamap illatú" csöndes bele
nyugvást, béketűrést- Kolhaas ötvengara
sos nyugalmát - a münzeri utat választó
Nagelschmidt lázadásával, fegyvert forgató
szenvedélyével. Kolhaas a jogrendben bi
zík, csökönyösen ragaszkodik az időközben

más-más formájúvá lett törvényhez, s té
vedése nincs következmény nélkül: naivi
tásával megöli feleségét, őrá magára pedig
akasztófa vár. A pillanatra megjuhászodó
és barátja mellé álló Nagelschmidt, a végig
nem vitt forradalom magánharcosa .azért
menekül meg, mert a Hatalomnak most na
gyobb ellenfele a világ ellen induló "szelíd
ség", mint az alkalmaként sérelmeit kard
dal megtorló lázadó ember indulata. A
XVI. századi történelmet, Kleist novellája
nyomán, Sütő András modern tragédiává
emeli: az ember - ha fölismeri a cselekvés
szükségszerúségét, ha nem - áldozat. Szün
telen őröl a törvényt hatalórnmá tevő ma-
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lom, és a "szolgálatos fülek" határozzák
meg a már eleve elbukásra ítélt (?) polgár
"jövőjét". Kolhaas szemben áll Nagel
schmidttel, s - mert nem érti jól tanítását
- Lutherrel és saját magával is. Örökös
visszakozása és kitörése egyformán reme
gés, s nem veszi észre, hogy "az élet paran
csa nem a halál, hanem annak elkerülése:
nem az öngyilkos reménytelenség, hanem
az okos cselekvés".

Az író életművéből kiemelkedő drámá
nak tehát több rétege van, s a két főhős

összetettségén kívül ezt még a hatalom
meghosszabbított karjaként funkcionáló
Mül1er úr, a csűrés-csavarás jogtudora és
Luther ~ dogmatikus(?), reálpolitikus(?) 
arca csak megsokszorozza. Ha valaki nem
érzi eme szikár példázat politikumát, an
nak ott van még Kolhaas magánélete, és fe
leségéhez, Lisbethhez fűződő szépséges
szerelme. Számomra mindenképpen rej
tély, hogy Ádám Ottó ezekből semmit sem
vett észre. A Madách Színház társulata
már-már komédiába fullasztja Sütő tragé
diáját: egymást követő nierev pózok, szava
latok nagy hangon, kidüllesztett mellel. Az
egész előadásnak föladat íze van, folyik a
szó és magasan Szárnyal az ária. Ez a Kol
haas lüke gépember, aki - jobbára darálva
- mindent összezagyvál, s pózai olyanok,
mintha mindvégig tükör előtt állna. Nincs
egyetlen természetes gesztusa sem, számá
ra még a szerelmi hitvallás is csupán szük
séges rossz, elvégzendő feladat. Hogy
Sztankay tíz év előtti Kálvinjától miképp
jutott ide, s mennyiben segítette ezt a
"rendezés", megválaszolásra váró kérdés.
Tény: éleklamálásra hajlamos egyénisége
ezúttal olyan hőst formált, aki mögött nin
csen gondolat. Koncz Gábor magánforra
dalmának keserűsége külön szín lehetne,
de Nagelschmidtje tétova, egzotikus hős;

indulatai külsődlegesek.
Aki nem látott igazi Egy lócsiszár virág

vasárnapja-előadást (például a kapósvárit
vagy a kolozsvárit, de a budapesti inter
pretáláshoz képest még a komáromi jelleg
telen színpadra állításnak is volt bizonyos
"amatőr" tartása!), az azt gondolhatja, hogy
Kolhaasnak és Nagelschmidtnek egymást
fölülmúlva kell szavalásban versenyeznie.
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Sajnos, Koncz ebben mindvégig méltó tár
sa Sztankaynak. Piros Ildikó pattogó hangú
Lisbeth, a meghittség, az otthonteremtő

családanya gyöngédségének leghalová
nyabb jele nélkül. Nem ismeri az árnyala
tokat, s ezért - no meg Sztankay hasonló
fölfogásából következően - a darab legpoé
tikusabb jelenete: az Énekek Éneke para
frázis konyhai társalgás lesz, az egymásra
nem figyelők közömbös modorában. Nagy
Anna (Mária) fájdalma is nagyobb volna,
ha a színész nem indítaná minden monda
tát oly erősen. Avar István Luther Már
tona szürke, mindent egy hangon eldaráló
szónok, noha ennek a rejtélyes alaknak ké
ne a más idő - más parancs elvét megteste-'
sítenie. Doktor Luther önmagával is fele
sel, amikor kaméleon-arcát szükségesnek,
az elvek között hajózván kikerülhetetlen
nek mutatja, s az ii-ó képzelte sok -színhez
több beleérzés kell- Avarnak ehhez nincs
eszköztára -, hiszen Luther nem egy kö
zönség előtt szajkózó szakszervezeti titkár,
hanem nagyon is praktikus gondolkodó.

Ádám Úttó rendezése illusztratív, mint
ha papírból kivágott figurák foglalnák el a
színpadot. Ezt a furcsa fölfogást, nyilván
egyetértésben a rendezővel, tükrözi Szinte
Gábor aprólékos, jellegtelen díszlete is.
Hiába állnak a palotajelleget sugalló mo
numentális ívek, oszlopok, ha a tronkai
urakra rátörő Kolhaas vezette seregnek
csupán egy függönyt kell szétlebbentenie.
S a drezdai piactérnek is több más, a da
rabban nélkülözhetetlen "találkozás" létre
hozását kellene segítenie,.. például hatalom
és egyén összeütközését, Kolhaas ráébre
dését az őt fölmentő és elítélő törvény fon
dorlatosságára stb. Ez a díszlet emelvényei
vel és lépcsősoraival csak arra jó, hogy hősi

pózban lehessen .Jényképezni" valakit. Az
előadás befejezése didaktikus és komikus 
Kolhaas-Sztankay "pá"-t intve mutatja Koncz
Nagelschmidtnek az egyedüli helyes, münze
ri utat -, mint ahogy nevetésre ösztönző Kol
haas víz nélküli "száraz" mosdása, az üres
kupék emelgetése és a tronkai urak mulato
zása is. Különösen az utóbbi jelenetnek nin
csen súlya, inkább diákok helytelenkedese
ez, mint felnőttek tivornyája. A már említett
függönyhúzogatás komikumát az" ablakot



betqrő(?) játék-nyílvessző csak még jobban
erősíti. Ádám Ottó evvel a játék-embereket
mozgató papírdobozzal akarva-akaratlan
meghamisította a dráma világát, s "drá
maértelmezése" nem tett jót a színészeknek
sem.

Lippai László Herséje és Fillár István
Vámosa nyugodt méltóságával irányt szab
hatott volna; mindketten - szinte társtala
nul is - értették Sütő szavát. És legfőképp

Dunai Tamás (Müller Ferenc), aki a tör
vény paragrafusai közti bújócskába is be
tudta lopni különállását. Alakításával ki
emelkedik az együttesből.

Sütő András életműve a jól ismert dráma
trilógiát "ki\')gészítő" művekkel szerencsé
sen gyarapszik, bár e növekedés, sajnos,
nem mindig éri el az Egy lócsiszár virág
vasárnapja, a Csillag a máglyán és a Káin
és Ábel színvonalát. Elmondható volt ez
már az esszé-remekművet (Perzsák) szín
padra fogalmazó A szuzai menyegző eseté
ben, és alighanem áll a megállapítás az író
új színjátékára, az Advent a Hargitánra is.
Az első három drámát tekintve, noha a köl
tői beszély túlcsordulása némelykor ott is
kísértett, úgy gondoltam, hogy az erdélyi
író megtalálta saját színpadát. Egymással
szemben álló, az igazság két sarkát képvi
selő hősei - Kolhaas és Nagelschmidt, Kál
vin és Szervét, Káin és Ábel - sajátos dra
maturgiát teremtettek, melyben a példázat
mögött mindig ott lehetett érezni a kisebb
ségi lét szorítását, a megmaradás esélyein
töprengő író gondolatait. A tüzes párbeszé
dek, a gördülékeny replikák éltek ezen a
színpadon: a legfrappánsabban az Egy ló
csiszár virágvasárnapjában, de még a Káin
és Ábel is megőrzött ebből a metaforikus
"közéletiségből" valamit. Az egymással
élstre-halálra mérkőző párok, hullámzó
igazságtartalmaik jelentették eme színpad
mozgalmasságát.

A szuzai menyegző már föladni látszott a
korábbi sikerdrániák dramaturgiáját, leg
inkább avval, hogy a nagy intenzitású
összecsapásokat (Bétisznek például nem
lévén valódi ellenfele) el-elveszejtette. A
költői kamaradráma, az Advent a Hargitán
pedig - a korábbiakkal gyökeresen ellen-

tétben - Tamási Áron mese-valóságához
közelít. Az eddigi, költőiségében is hatásos
metafora átfordult balladisztikus történet
té, s evvel újabb "rejtélyes" réteget kapott
a fönnmaradás esélyeit mindennél jobban
visszhangzó színpad. Az új drámát, összes
részletszépsége és emberi tartalma elle
nére, visszalépésnek érzem a drámaíró pá
lyáján. Nemcsak azért, mert az Egy lócsi
szár virágvasárn?pjában tapasztalt feszes
szerkezetnek itt még nyomasem található,
hanem mert a vészhelyzetet ködösíti. A
Nagy Romlás hógörgetegétől fenyegetett
embereknek még annyi lázadást sem enge
délyez, mint Tamási expresszív hangú és
indulatú Ős vigasztalása és Szűzmáriás' ki
rályfija. Magyarán: a tartalom és forma el
lentétbe került egymással; a Tamásinál 
akkor(!) - korszerű forma a játékos évődé

sen kívül közvetíteni tudta az "úrias", min
dent bekebelező, kapitalizálódó város elle
ni sikolyokat is, Sütő sikoltása a túlpoeti
záltság miatt ugyan hatásos, de nem na
gyon van ereje. A közönségsiker azonban
tagadhatatlan.

A stilizált meseként ható példázat, bár a
korábbi drámákhoz viszonyítva látszólag
mindennél jobban tündöklik benne a helyi
szín, dramaturgíaf következetlenségei
miatt valaminő bölcs belenyugvássá szeli
díti a rettenetet. A folklórra épülő csodás
elemek némiképp segítik is, hogy az, ami
korábban erő és lendület volt - Szervétnek
a gondolat szabadságáért harcoló lobogása,
Káin és Ádám lázadó indulata stb. - súlyát
veszítse. A társtalanul viaskodó Bódi Ven
cel monológjában ugyan megvillan az Úr
ral perlő s a hargitai világ elkomorulását
észlelő "nemzetiségi politikusnak" a koráb
bi drámákból jól ismert arca - "Szelidítsd
meg, Uram, a hótomyaidat! Add vissza ne
künk, Uram, a kiáltás jogát, hogy felemelt
hangon szólhassunk a mi gyermekeink
hez!" -, de Hódi Vencel, akárcsak Zeteleki
Dániel, vázlatos alak. Jobbára magánmono
lógjaik vannak, s a kidolgozatlanság követ
kezménye, hogy ellenfél nélkül toporognak
a színpadon. \

Botorság lenne azonban észre nem ven
ni, hogy az Advent a Hargitán elsősorban

nem Bódi Vencel és Zetelaki Dániel törté-
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nete, hanem egy csodálatos jégmadáré, ki
nek megadatott, hogy halott kedvesét föltá
massza, hogy szépségével törvényt tegyen
ott, ahol a súrű fekete felhőket szemlélők

már szinte belefáradtak a mindig valami
ellen hadakozás monotóniájába. Sütő új
drámájában egyetlen alak él: Árvai Réka.
Ő nemcsak várakozik, de csudalátó képes
ségével cselekszik is: megsokszorozza lé
nyét, s úgy röppen át időből időbe, mintha
rá nem vonatkoznék az anyagi világ egyet
len törvénye sem. Az író alakteremtő ké
pessége vele ér a csúcsra, s amit a mű su
gall: remélhetően ő lesz az; aki a' Nagy
Romlást, a Hargitát fenyegető veszélyt meg
fogja állitani. Nem számít, hogy őt is bete
meti a hó, hiszen neki megvan az a képes
sége, hogy napról napra újraszülessék.

Az Adveni-e Hargitán a várakozás drámá
ja; az író az ünnepi betoppanót váró ké
szülődést költői színekben láttatja, miként
a fiatal Dsida Jenő a Jövendő havak him
nuszaban: "Üdvözlégy, Eljövő / ki sáros,
szürke, sivár világunknak / mondod, takar
va bolyhos hermelinnel: / - Aludj, torony!
Aludj, tető! / Üdvözlégy, titkos eljövö!" 
Sütő csodás elemeket is magába 'oldó poé
tikuma azonban, hiába a halott föltámasz
tása, nem szürréális lebegés. Dramaturgiai
következetlenségei ellenére is a mese itt
jár a földön, ezért érthetetlen, hogy a dísz
letet tervező Bakó József e hargitai rege
boronaházát csak dekoratívan tudja elkép
zelni. Alig ér valamit a házat körülfogó
végtelen fehérség, ha' ezeknek a jégoszlo
poknak semmi súlya, s a fenyegető omlást
a hang- és fényjátékon kívül csak leomló
drapériák jelképezik.

Sík Ferenc keretes játékba helyezte a
történetet, a síppal-dobbal-nádi hegedűvel

fölszerelt kántálókkal és betlehemesekkel
jelezve advent idejét. Tény: a játékot kísé
ró népségnek, zajos megjelenésüknek
hangulata van, de nemegyszer fölöslege
sek. Különösen az orgiajelenet - a vonagló
párokkal benépesült színpad - idegen Sütő

világától. A rendezés egy kissé a mese ol
dalára billen, az időtlenséget sugallja. No
ha az előadás szertartás-jellegében hangsú
lyozódik az ünnep fontossága, kevesebb
eszközzel (gondoljunk csak Harag György
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mesteri .Jecsupaszítésaira") alighanem
többet ki lehetne hozni a darabból. De a
Sík elképzelte "hargitai táncszínháznak" is
megvan a maga jogosultsága. Ezen a szín
padon muzsika és tánc sokkal jobban él
(zene: Orbán György, koreográfus: Pesovár
Ernő), mint a kimódoltsága ellenére is
megroggyanni látszó díszlet. A földuzzasz
tásnak megvan a hátulütője: a dráma ka
marajellege elvész, a szépséges szerelem
és Réka átváltozásai túlságosan körül van
nak kerítve "idegen" elemekkel.

Sík Ferenc rendezésében a legbiztosabb
pont a színészvezetés. Igaz, hogy nagyot
tévedett, amikor Zetelaki Gábor figuráját
Funtek Frigyesre osztotta .; Puntek lezse
ren dülöngélő alakja, flasztersétája ebben
a világban teljesen idegen -, de kiválóan
látta meg Sinkovits Imrében (Bódi Vencel)
a várakozás bölcs apostolát, és Agárdi
Gábor (Zetelaki Dániel) is ott bolyong
roggyanó járásával, behúzott nyakával a
mese és a félelemmel teli realitás mezsgyé
jén. Agárdi régen volt már ennyire ökono
mikus, szavait, gesztusait visszafogó. Sin
kovits nagy monológjában a szavaknak hi
telük van, érezni az őket tápláló otthonte
remtő szenvedélyt és a féltés komolyságát.

Az Advent a Hargitánt egyértelműen

Kubik Anna vitte diadalra. Övé a legjob
ban megírt szerep: Réka, s mintha neki ta
lálta volna ki Sütő ezt a csodálatos jégma
darat. A s~ínész egyszerre négy szerepben
bizonyitja nem mindennapi tehetséget:
visszaöregszik saját anyjává, és húsz év vá
rakozás után - eddig tart, amíg szerelmét
kikaparja a hóhegyek alól. - igazi öregasz
szonnyá válik. Közben, hiszen saját lá
nyát, Kisrékát is ő formázza, megmarad

. fiatalnak. Bújócskája, időjátéka: bűbájos

boszorkánykodás. Szerelmét . féltó-okító
fruska és zsörtölődő vénasszony, ugyanak
kor szűzi tisztaságú leány, aki csak hallo
másból ismeri a jégmadár eltüntette férfi
történetét. Átváltozásai .tanulmányt érde
melnének. Talán nem kell merészség ki
mondani: Kubik Annával a magyar szín
padra új Blaha Lujza érkezett. Már csak
ezért is érdemes volt a Nemzeti Színház
ban az Advent a Hargitánt bemutatni.

Szakolczay Lajos


