tűnik a dráma mögött, s ezt dicséretére
mondom. Egyéni, színpadi nyelve, koreografikus térkihasználása, festői látása,
dinamizmusa, tempóérzéke most is jól
érvényesül az előadásban. De az az eszközés ötletgazdagság, amellyel ő rendelkezik, a
többi között mértéktartásra is kötelez.
Annál is inkább, mert ha szigorúbban
szelektálja az áradó ötleteket s a
rendelkezésre álló eszközöket, egészen
nagy előadást komponálhatott volna.
A Bábjátékos és a többiek

A színészektől ezúttal a szokottnál is
több alázatot követel az író, és igazán
parádés, gondolatvilágában izgalmas
szerepeket is csak egyet kínál, a Bábjátékosnak. Győry Emil főként a feladat
terhe alatt roskadozó kortársművészt
szólaltatja meg mély átéléssel. Talán
csak a saját teremtményeivel, hőseivel
vívott színpadi csatában lehetett volna egy
fokkal keményebb. Összeomlása viszont
megrendítő. A keretjátékban rajta kívül Paál Lászlónak (Fogadós) és a
zsoldos-halálnak (ifj. Kőmíves Sándor)
jut súlyosabb szerep. Érdekes, hogy az
utóbbinak nem az akciókban és a dikciókban, hanem a hallgatásban van az
ereje. Néma jelenlétének sikerült súlyt
adnia. A példázat emberpárja: Holl István
és Petényi Ilona. Kettőjük közül Eszteré a
hálásabb szerep, Jánosé az erőteljesebb
alakítás. Holl István igazi
erdei ember, kevés szavú, erős akaratú,
hajlíthatatlan. Illyés Gyula alighanem
ilyennek álmodhatta hősét. Petényi Ilona
(Eszter) szép is, jó is, de mintha nem
illenék Jánoshoz: hiányzik belőle a
balladahősnőknek az az elszántsága, mélyről fakadó szenvedélye, amit a cselekmény
és az illyési szöveg megkövetel. Szilvássy
Annamária szépsége, Vallai
Péter és Kézdy György humora erőssége az
előadásnak. Külön elismerés illeti meg
Márta megformálásáért Labancz Borbálát,
aki két nap alatt ugrott be
a beteg Pásztor Erzsi helyett, és nem-csak
megmentette, de indulatgazdag játékával,
szép szövegmondásával ki is egészítette a
bábok együttesét.
Dupla vagy semmi, azaz Két életet vagy egyet se
(Pécsi Nemzeti Színház)
Rendezte: Sík Ferenc, zene: Vujicsics Tihamér,
játéktér: Vata Emil, jelmez: Schäffer Judit,
koreográfia: Tóth Sándor.
Szereplők: Bódis Irén, Dávid Kiss Ferenc,
Győry Emil, Holl István, Kézdy György, Kovács
Dénes, ifj. Kőmíves Sándor, Paál László, Pákozdy
János, Pásztor Erzsi, Petényi Ilona, Szilvássy
Annamária, Vallai Péter, Vári Éva.

BELIA ANNA

Törvénytartók
és törvényszegők
Sütő András drámája Kaposváron

„Istenem, mikor akasztod föl már a
könnyező hóhérokat! Becsületes hóhérokat
küldjél reánk, U r a m . . . " Nagelschmidt
szavai ezek Sütő András legújabb
drámájában,
az
Egy
lócsiszár
virágvasárnapjában. Nagelschmidt forrófejű
lázadó, aki magányos gerillaként folytatja a
harcot a parasztháború bukása után is:
várnagyokat ver kupán, földbirtokos
kiskirályok orra alá tör borsot - s aztán
angyali szelídségű, lojalitásáról és józan
életéről híres barátja, Kohlhaas Mihály
feddhetetlen hírneve árnyékában, tehetős
polgárháza rejtekében keres menedéket.
Mai
szóval
közéleti
indulatnak
nevezhetnénk szenvedélyes megvetését,
mellyel a „szolgálati vélekedés" és a saját
vélemény közt különbséget tevő vámost
kezeli; a vámost, aki tudja, hogy gazdája
törvénytelenül követeli a passzust, de azért
csak végrehajtja a parancsot.
Kohlhaas Mihály viszont nem közéleti
ember. Nyugalomban szeretné munkáját, a
lókereskedést, végezni, s ezért inkább
elejét
veszi
a
hatalommal
való
összetűzésnek, kifizeti a passzuspénzt.
Nagelschmidttel való vitájában azonban
kiderül róla, hogy a maga módján ő még
indulatosabb, mint barátja. Rendíthetetlen
erkölcsisége az építő béke mellé állítja a
romboló
háborúval,
a
münzeri
magatartással szemben. Életelve, a „ragaszkodjunk a törvényekhez: az is elegendő kihágásnak ", prófécia. Nem keres
konfliktust a hatalommal - ezért is a „jó
állampolgár mintaképe " egészen addig, míg
a hatalom nem köt őbelé: a törvény
tisztelete teszi törvényen kívülivé.
Kleist nem véletlenül választotta a
kisregény műfaját Michael Kohlhaas
történetének megírásához. Az ő Kohlhaas
Mihálya hegeli értelemben epikus hős.
Nem cselekszik, belső indíttatásból,
jelleméből fakadóan, hanem történnek vele
a dolgok, az esemény fordulatai, az ügy
szolgálata határozzák meg a döntéseit. A
tragikus vég, a halála tehát az ügyben való
elbukás - legalábbis annak kellene lennie.
De nem az. Mert ügyében győz Kohlhaas, a
brandenburgi

választófejedelem ítélete igazat ad neki. A
szívszorító fintorú befejezés azonban,
hogy a császár a közbéke megszegéséért
Kohlhaas életét kéri elégtételül, a dráma
műfajának a magját hordozza. Az általános
világállapot, melynek az engedet-len
epikus hőst maga alá kellene gyűrnie, már
nem elég erős ehhez. A hőst az ügy
szolgálatának módjáért, bizonyos fokig
mégis cselekvésért buktatja el.
*
Sütő András nem az első, akit izgat-ni
kezdett a Kleist-krónikában rejlő drámai
lehetőség.
1828-ban
mutatták
be
Németországban a kisregény első adaptációját, s azóta még négyet. 1972-ben az
angol James Saunders írt darabot belőle
Hans Kohlhaas címen, melyet a londoni
Questor 's Színház mutatott be, s az idei
évadban majd egy tucatnyi nyugatnémet
színház tűzött a műsorára (Bonnban
George Tabori rendezésében). Kleist műve
azonban valamennyi dramatizált változatát
túlélte. A dramatizálók ugyanis csak
észrevették a kleisti konfliktusban és
jellemben a drámaiságot, de képtelenek
voltak a történetből műfajilag hitelesen
drámát írni. Saunders adaptációja is ezért
kíván rendezői extravaganciát: egyébként
közömbösen hagyná a nézőt. A Saundersdarab témája az elnyomott harca az
igazságért. Hol-ott a drámaiság nem
Kohlhaas harcának történetében, hanem
abban a folyamatban van, melyben
Kohlhaas belátja, vagy nem lehet másképp
érvényt szerez-ni a törvénynek, csak
fegyverrel.
Sütő András ezt még egyértelműbben
fogalmazza meg: a lutheri utat helyeslő
Kohlhaas Mihály hogyan jut el addig,
hogy a harcát folytatóknak Münzer Tamás
útját ajánlja. És ez nemcsak azt jelenti,
hogy a reformok helyett a forradalmat
választja, hanem hogy ügyét, mely
eredetileg
egyéni
sérelemre
keres
orvoslást, tudatosan közösségi, ha úgy
tetszik, osztályügynek tekinti.
A világos konfliktusú dráma Zsámbéki
Gábor kristálytiszta megfogalmazásában
kelt életre a kaposvári Csiky Gergely
Színház színpadán. Nemcsak üres fordulat,
hogy életre kelt. Zsámbéki az emlékezet
állóképéből indítja a színpadi történést,
mely egyre tudatosabbá váló, egyre
gazdagodó
szándék-ként
tör
előre,
kérlelhetetlen ritmusban.

Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja (Kaposvári Csiky Gergely Színház). Kohlhaas
Mihály (Vajda László) ajándékot vesz feleségének, Lisbethnek (Molnár Piroska)

nészek élnek is a lehetőséggel, s így remekbe formált, életteli alakok népesítik be
a színpadot. Olsavszky Éva melegszívű,
kemény erkölcsiségű Máriája, aki-re
derűben-borúban bizton lehet számítani;
Szabó
Kálmán
Nagelschmidtje,
aki
nemcsak Kohlhaas Mihályt és Lisbethet, a
feleségét, hanem a nézőt is gyakran
rokonszenvező
fejcsóválásra
készteti
hirtelen haragjával; Koltai Róbert Müller
ura, akiről a jóhiszemű főhőssel együtt mi
is csak az előadás végére tudjuk meg, hogy
ő is a könnyező hóhérok fajtájából való jóindulata minden hivatali ravaszkodása
ellenére megtévesztő; Kun Vilmos mindenre
körmönfont igazoló elméletet találó,
hidegfejű Luther Mártonja; Hunyadkürti
István kicsit bamba, de természetéből
fakadó tisztességű Herséje; Jeney István
vala-mitől állandóan rettegő Vámosa; Reviczky Gábor, Galkó Bence, Lukács Andor.
Pásztor Gyula, Popov István, Kiss István
léha, cinikus hatalmasai. De közülük is
kiemelkedik
Vajda
László
alakítása
Kohlhaas Mihály szerepében. Ebben a
kiváló együttesben is el tudja hitetni, hogy
Kohlhaas rendkívüli ember. Erős férfi, aki
sohasem él vissza az erejével. A lomha
mozgású, hatalmas termet azonban nem
együgyű
jámborságot
rejt,
hanem
mozgékony
intellektust,
sziporkázó
vitakészséget,
biztos
tájékozódást
a
világban és a történelemben, vas-logikájú
gondolkodást. Molnár Piroska Lisbeth
szerepében méltó társa. Ő is le-fegyverzően
kedves, okos, mint a férje.

A rendezői elképzelés egyik legalkotóbb megalázó kegyetlenségét teszi nyilvántámasza Pauer Gyula díszlete. melynek csak valóvá: Kohlhaas Mihály arkangyal, lám,
egyik erénye, vagy kicsi változtatással. akasztófán végzi, mert egymaga akart
ugyanazokból a színpad-elemekből XVI. törvény lenni. S a groteszk maskarából
századi magas tetős polgárház, egy vár még megszívlelendőbb a lócsiszár életélovagterme, kápolnája vagy Drezda piactere nek végső tanulsága, a dráma üzenete,
idéződik fel a néző előtt, mégpedig kevés hogy a Münzer Tamás útja a helyes, mert
anyaggal, főképp fényekkel. épített belső az a legrövidebb.
terekkel. Pauer Gyula díszlete együtt
lélegzik az előadással. A zavaros világban
sziget-ként
álló,
felhőtlen
nyugalmú
Kohlhaasporta,
ahol
az
izgága A díszletek és a jelmezek megterem-tik
Nagelschmidtnek is kedve támad a dajkával tehát azt a levegőt, melyben a színészek
évődni, ahol minden magán viseli a természetesen, saját szavaikként mondják
mindennapi élet nyomait: az asztalnál a Sütő András Károli ihletésű archaizáló
gazda jegyzi be bevételeit és kiadásait szövegét. Ez a szöveg azonban nem
könyvecskéjébe, a sarokban gyerekjátékok tetszeleg a biblikus ódonságban. A
hevernek, ahova a mindig nyitott ajtón dialógusok mondatról mondat-ra előbbre
behallatszik a vasárnapi istentisztelet viszik a színpadi történést egyre új
zsoltára, a lakók kedvének borulásával, lehetőségeket adva a színésznek a
sorsának romlásával együtt sötétedik. játszandó figura árnyalásához. A szíLisbeth Berlinbe indulásakor még csak
gerenda jelzi a fa-lakat, halála hírére már
teljes a sötétség. Kohlhaas Mihály bezáratta
a zsalukat. kapukat, szekérre rakatta aTronkai Vencel báró főúri társaságban mulatozik palotájában
bútorokat - hadat üzent: a világnak.
A jelmezek - ugyancsak Pauer Gyula
munkája - nyelvén hasonlóképpen játszódik
le a folyamat. Kohlhaas és társai már
eredetileg is józanságról és praktikumról
árulkodó ruhái egyre egyszerűbbekké,
hevenyészettebbekké válnak. Nem jut már
gondolat az öltözködésre. A barnás
árnyalatok először festetlen gyapjú . színűvé
fakulnak, a piactéri ítélethirdetéskor pedig
már bírák és bíráltak papírtógában játsszák
végig az igazságszolgáltatás tragikus
bohózatát. A hó-fehér papírköntös azonban
csak egy pillanatig szentesíti a lócsiszár
igazát. Papírglóriával, nevetségesnek szánt,
jelképes lángpallossal és az Utolsó
Ítéletekről ismert arkangyali testhelyzetbe
kényszerítő kalodával kiegészítve a hatalom

Nőiessége, melyben a szerelmes nő és az
anya, a tapintatos háziasszony és a harc-ra
kész fegyvertárs vonzó egyéniséggé
elegyedik, átmelegíti a szíveket, ahányszor
csak színpadra lép. Magyar színpadon már
régen nem láttunk olyan szép szerelmi
jelenetet, mely kettejük között zajlik le. Az
Énekek Énekét mondják egymásnak, a
kölcsönös érzelem szülte tolvajnyelvükön,
a világról megfeledkezett szerelmespár
természetes, bájos szemérmetlenségével.
Molnár Piroska és Vajda László hisznek a
nézővel
elhitetendő
szerelemben,
s
igazukat gyönyörű színpadi beszéddel is
hitelesítik. Lisbeth halála csakugyan olyan
veszteség Kolhaas számára, melyet más
'halálokkal csak megbosszulni lehet,
pótolni nem.
Hogy ennek az együttesnek - díszlet-és
jelmeztervezőnek,
színészeknek
a
törekvése, a törekvések erővonalai mind
egy irányban hatnak, és egymást erősítve,
határozottan, a lényegre összpontosítva
alkotják meg az előadást, az a mindent
egyben tartó rendezői kéz érdeme.
Zsámbéki Gábor kétségtelenül jó nyers-

(Melyeket Jeney Zoltán zenéje helyen-ként
kísértetiesen előre jelez.) Az intenzitást
Luther és Kolhaas szenvedélyes szópárbaja
fokozza csúcspontig, a feszültség azonban
szelíd kódában, katartikusan oldódik:
Kolhaas Mihály hallgatólagosan belátja
tévedését. A Münzer Tamás útján kellett
volna már az elején elindulnia, úgy talán
célba ért
volna.
A rendező szép ívelésű szerkesztése
teszi katartikussá a tragikus tévedés fölismerését, Vajda László és társai játéka a
mi ügyünkké a lócsiszárét. S mindannyian
együtt arról győznek meg, hogy
jelentékeny dráma jelentékeny előadását
láttuk Kaposváron.
Kolhaas Mihály (Vajda László) összegyűjti
az okiratokat, hogy fellebbezzen perében

anyagot kapott a kezébe Sütő András
drámájával. A lehetőségekből tudott
robbanóanyagot keverni. Az Énekek
Éneke-jelenet, Kolhaas és Nagelschmidt
vitája, a Herse száján kibuggyanó vér,
Lisbeth halála, az egyre sodróbbá váló
tempó kitartott hangjai, hangsúlyai.

Pauer Gyula színpadán megelevenedik a kleisti krónika (Fábián József felvételei)

Egy lócsiszár virágvasárnapja (Kaposvári Csiky
Gergely Színház)
Rendezte: Zsárnbéki Gábor, zene: Jeney Zoltán,
díszlet-jelmez: Pauer Gyula.
Szereplők: Czakó Klára, Galkó Bence, Hunyadkürti István, Jeney István, ifj. Kampis Miklós,
Kiss István, Koltai Róbert, Kun Vilmos, Lukács
Andor, Molnár Piroska, ifj. Mucsi Sándor,
Olsavszky Éva, Pásztor Gyula, Popov István,
Reviczky Gábor, Szabó Kálmán, Tóth Béla, Vajda
László.

