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Vörösmarty Salamonja
Győrött

A győri Kisfaludy Színház az elmúlt évi
kettős Vörösmarty-évforduló - szü-
letésének 75. és halálának 120. évfordu-
lója - tiszteletére Z. Szabó László átdol-
gozásában mutatta be a költő feledésbe
merült korai történelmi drámáját, a
Salamon királyt, Salamon címmel.

Vörösmarty a XI. századi magyar tör-
ténelem egy rövid szakaszát I. András
fiainak, a törvényes királynak, Salamon-
nak, illetve Géza és László hercegeknek
(a későbbi királyoknak) testvérharcát,
trónviszályát írta meg. Ezt a témát is-
koladrámák egész sora dolgozta fel.
Szigligeti Ede A trónvesztett című drámája
is ebből a korból merítette témáját.
Vörösmarty nagy tisztelettel közeledett a
történelem feljegyzett tényeihez. A
Salamon király megírásakor elsősorban a
Thuróczi Krónikára támaszkodott. A
drámát megírása óta mindössze egyszer,
1827. június 24-én adták elő műkedvelő
soproni diákok egy jótékony célú elő-
adáson. A női alakokat azonban akkor
nem játszották, így a mostani győri be-
mutató tulajdonképpen ősbemutatónak
tekinthető.

Vörösmarty a német és a francia ro-
mantika, Schiller, Goethe és Victor Hugo
alapos tanulmányozása után ebben a
drámában tesz először kísérletet a törté-
nelmi dráma megteremtésére. Jól ismerte
Shakespeare műveit, drámaelméleti
írásaiban számos drámájára hivatkozik,
Hamlet-bírálatával az első nagyigényű
Shakespeare-elemzést adta irodalmunk-
nak. Ő fordította először a magyar írók és
a közönség figyelmét Shakespeare felé.
Ugyanakkor a Salamon királyon érződik a
Bánk bán hatása is.

Drámáival, színibírálataival, elméleti
írásaival Vörösmarty sokat tett a nemzeti
drámairodalom, a színpadi nyelv meg-
teremtéséért, kibontakoztatásáért.
Színikritikáiban és Dramaturgiai
Töredékei-ben elsőnek foglalkozott a
dráma elméleti, műfaji kérdéseivel.
Elutasította a német romantika kispolgári
morálját, és határozottan kiállt a francia
dráma bátrabb erkölcsisége, az új, haladó
drámastílus mellett. Darabjainak
szerkezete, drámaisága ha nem is
tökéletes, dikciójuk

kaptak. így még áttekinthetetlenebb lett az
amúgy sem mindig világos cselekmény.
Elsősorban a dráma eredeti formájában is
meglevő didaktikus elemek erősödtek fel,
gyengítve így a mű drámaiságát. A Czillei
és a Hunyadiakhoz hason-ló sikeres
„portalanítás" ezúttal tehát elmaradt. A
művet nem sikerült a mai nézők gondolat-
és érzésvilágához közelebb hozni. A
vállalkozás sikertelenségé-ért azonban,
úgy érzem, igazságtalanság lenne egyedül
csak az átdolgozót hibáztatni. Az okok
közé kell sorolni a korhoz nem illő
jelmezeket, a győri színház műszaki
adottságait, a rendezés követke-
zetlenségeit és egy súlyos szereposztási
tévedést is.

Az előadásban túlzott szerephez jutot-
tak az élénk színű, sokszor bántóan rikító,
nem egy helyen több száz évvel későbbi
kort idéző jelmezek. Csonka István ruhái
valóságos színorgiájukkal elterelik a
nézők figyelmét. Láttunk itt XIII. szá-
zadból való királyi öltözetet, katonaruhá-
kat, a XVII. század elejéről Bocskai-
sapkás hajdúkat. Pedig ez a kor, a XI.
század második fele, hangulatában, nép-
viseletében, öltözködését tekintve is sok-
kal komorabb, súlyosabb az itt látottak-
nál.

Szilágyi Albert, az előadás rendezője
érzésünk szerint nem bízott eléggé Vörös-
marty költői nyelvében, és ezért inkább a
klasszikus történelmi drámák előadásai-
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új korszakot nyitott a magyar drámai
nyelv történetében.

A Salamon király megírásakor Vörös-
martyt a nemzeti egység megteremtése
foglalkoztatta. A darabból azonban
hiányzik a feszültség, hangja többé-ke-
vésbé retorikai jellegű. A cselekmény
bonyolítása is következetlen, a jelenetek
kidolgozatlanok, hiányos és ellentmondó
az egyes figurák jellemének rajza. A drá-
ma sok részletértéke mellett kiforratlan.
A francia romantika hatása, költőisége
azonban mindvégig érezhető. Vörösmarty
azonban saját dramaturgiai elveit nem
tudta megteremteni, pedig maga írta a
Dramaturgiai Töredékekben : ,,...a dráma,
bármi nagy költői becs mellett is, színi
hatás nélkül nem tökéletes mű." Ennek
ellenére meggyőződésünk, hogy a
Salamon királyt avatott kéz sikeres,
színpadképes drámává tudná átdolgozni.
Ezért is érdekes a győriek kísérlete. Saj-
nos, a várt siker elmaradt, az előadás több
szempontból is csalódást okozott.

Z. Szabó László átdolgozása minden
igyekezet és jó szándék ellenére nem so-
kat javított a drámán, se dramaturgiáján,
se nyelvezetén. A változtatások, a húzá-
sok nem segítették elő a dráma jobb,
könnyebb megértését, az erővonalak
tisztázását, a zavaró kitérők kiiktatását;
fontos részek kimaradtak, ugyanakkor
kevésbé fontos, a dráma menetét zavaró
részek felerősödtek, felesleges hangsúlyt



nak hagyományait, a romantikus játék-
modort igyekezett követni. Elsősorban a
cselekvésre koncentrált, egymásra épülő
nagy történelmi tablókat rendezett. A
dráma költői nyelve, szépen zengő
jambusai így kevésbé érvényesültek.
Ennek az is oka, hogy a rendező elkép-
zeléseit a szereplőknek csak egyik része
valósította meg. Néhányan - a rendező
koncepciójának megfelelően - a hagyo-
mányos romantikus történelmi drámák
modorában, míg mások .közvetlen, hét-
köznapi, társalgási stílusban játszottak.
Mindezekből aztán furcsa stíluskeveredés,
sokszor zavar támadt. A rendező érdeme
viszont, hogy a színház mostoha műszaki
adottságait sikerült csökkentenie, a kis
színpadot ügyesen, a lehetőségekhez
képest maximálisan kihasználta.
Vízszintes síkban, oldalirányban mozgatta
a szereplőket, így a parányi játékteret
sikerült „megnagyobbítania".

Fényhatásokkal látványosan megoldot-
tak a szépen koreografált, jól megkompo-
nált csatajelenetek. Az előadás legszebb,
legemberibb - rendezőileg és színészileg is
legjobban megoldott - jelenete két katona
vitája. Egyikük megtudja, hogy ura Géza
herceg elárulására készül; fel-lázad, és
szembefordul társával. Az viszont az ígért
busás jutalomért kész el-árulni gazdáját.

A legnagyobb problémát az egyes sze-
repek értelmezésében a kellően át nem
gondolt, illetve végig nem vitt rendezői
koncepcióban látom. A dráma címszerepét
a vendég Vallai Péterre bízni súlyos
szereposztási tévedés volt. Salamon ha-
tározatlan, befolyásolható, gyenge kezű
uralkodó. Nem önálló jellem, cselekvésre
mindig más indítja. Tetteit felesége - akiért
rajong, és akinek képtelen ellenállni - és
tanácsadója, a ravasz, csel-szövő Vid
irányítja, befolyásolja. Ők azok, akik
bizalmatlanságot, viszályt szítanak a király
és a hercegek között. Az alaptalan
vádaskodás végül háborúhoz vezet;
Salamon elveszti trónját, de életével fizet
gaztetteiért Vid is. Salamon első-sorban
azért bukik el, mert nem elég erős és
határozott, gyenge a jót, az igazat
cselekedni. De legalább annyira áldozata
mások gonoszságának, mint a saját
gyengeségének.

Vallai Péter egész habitusa ellentmond
a szerep megkívánta tépelődő, habozó,
vívódó, önmarcangoló, kicsit hamleti
figurának. Ő saját nyilatkozata szerint sem
érzi magához közelállónak Salamon király
figuráját. Nem tudja kellően érzékeltetni
Salamon lelki tusáját, önmagá-

val önmagáért vívott belső harcát. Hi-
ányzik alakításából azoknak a váltások-
nak érzékeltetése, amikor sikerül kike-
rülnie felesége vagy tanácsadója bűvköré-
ből, és átgondolva tetteinek lehetséges
következményeit, jó irányba indul el, majd
„a tanácsadók" megjelenése újból letéríti a
helyes útról. Nem tudja ábrázolni kellően
a józan ész, az értelem és az érzelem
benne lejátszódó harcát. Nincs meg
alakításában a feleség iránti már-már
beteges, az őrülésig felfokozott rajongás,
az elvakult szerelem, az a démoni erő,
amely végül mindig rossz irányba
befolyásolja.

A dráma többi figurája sincs élettel
feltöltve. A színészek játékából hiányzik
az átélés, legtöbbjüknél a jellemrajz is
Cselekedeteik indítékai így tisztázatlanok,
megindokolatlanul maradnak, és ezáltal
hiteltelenek. Ez azonban már nem csak
színészi, hanem rendezői probléma is. Az
egész produkciót felépítetlenség jellemzi,
ami végső soron visszavezethető az
átdolgozás hiányosságaira is.

Jászai László alakítása állt legközelebb a
drámához illő játékstílushoz. Jól
érzékeltette László herceg szellemi és
erkölcsi fölényét, kiegyensúlyozottságát.
Szép, értelmező szövegmondása dicséretet
érdemel. Bede Fazekas Csaba a jó-
hiszemű, jámbor Géza herceg szerepében
már kevésbé volt meggyőző. Keveset
tudtunk meg erről a rokonszenves
hercegről. Játéka túlságosan is visszafo-
gott, a legkisebb indulatoktól is mentes. Ő

is nagyon szépen beszélt. Patassy Ti-bor
az egész drámát mozgató alattomos Vid
figuráját jól, kifejezően alakítja, de nem
formálta elég ellenszenvessé és
félelmetessé. Perédy László a tiszta szívű
öreg Ernyei nádor szerepét túltengő pá-
tosszal játszotta. Vid és közte valódi pár-
harc nem alakult ki.

Horváth Ibolya Ilonka szerepében
természetességével, kedvességével, eg yé -

nisége bájával, nagyon szép beszédével
aratott megérdemelt sikert.
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Beckett a kaposvári
stúdióban

Beckett Godot-ra várva című színművét a
kaposvári színház stúdiószínpadán.
mutatták be, Asher Tamás rendezésében.
A stúdiószínpad fizikailag is „nézőközel-
ben" játszatja Gogó és Didi vergődését
remény és kétségbeesés, menekülésvágy
és tehetetlenség közt. Az előadás után
kiáramló közönség Godot-élménye nem a
többi színházi élmény közé kerül, ha-nem
azok közé az élettapasztalatok közé,
melyeket talán mindenki megél: előre
sikertelennek tudott változtatáskísérletek
közé, melyekbe mégis belemegy az
ember, optimista tudatlansággal bízva
egy egyelőre még nem látható önelren-
deződésben.

Beckett darabja nehéz színházi fel-adat,
mert a közönséget nehezen bírják
odafigyelésre nem-hősök. Estragon és
Vladimir nemcsak Godot-t várja, ha-nem
a hőssé válás lehetőségét is, és a
várakozás állapota ez a készenlét: egye-
lőre senkik vagyunk, közegünk a
banalítás, de lehet, hogy egyszer
fölakasztjuk magunkat; ha találunk hozzá
kötelet, ha kibír bennünket a faág, ha ...;
készen állunk, várjuk, hogy megfelelően
alakuljanak a dolgok. Az effajta szín-padi
figurák nemigen ébresztenek meg-szokott
közönségérdeklődést, szánalmat,
együttérzést, csodálatot, meghökkenést
vagy utálkozást, rettenetet és szorongást.
Egyetlen rendezői módszer látszik ered-
ményesnek, az, hogy a néző arra kény-
szerüljön, hogy saját drámájaként élje át,
amit lát. Azaz pillanatról pillanatra el-
induljon a fejében a saját életéről készült
képzeletbeli film és magnetofon-szalag
egy-egy jelenete, katartikussá gazdagítva
vele a színpadon látottakat.

Közhely ugyan, de a dolgok logikája
szerint idekívánkozik, hogy a Beckett-
alapanyag kiválóan alkalmas erre. Csak-
hogy ez az alapanyag ridegen és zárkó-
zottan viselkedik annak a kezében, aki az
abszurditás, a filozófiai értelemben vett
színházi, látszatlét felől próbálja
előadássá szelídíteni. Jóindulatúan nyi-
tott, simulékony azonban, ha a hétköz-
napi humanitás, az emberszabásúnak lá-
tott lét felől közelítik meg - ahogyan
Asher tette.


