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A gyulai példa

Három új magyar történelmi drámát és egy
gondolatébresztő vitát köszönhetünk a
Gyulai Várszínház tizenharmadik
évadának. A magyar történelmi dráma és a
kortárs színház kapcsolata volt a vita
témája, melyet a Színházművészeti Szö-
vetség és az Írószövetség közösen ren-
dezett. Mindaz, ami e vitában elhangzott,
sőt az is, amit csak megpendítettek,
elemzésre érdemesnek véltek a megjelen-
tek, meghaladná e cikk kereteit. Illés
Jenőnek, a kortársi történelmi drámához
adott érdekes, bár korántsem egyedül
üdvözítő tipológiája önmagában is idő-
szerű esztétikai, dramaturgiai kérdések
sorát vetette fel.

Hogyan értelmezendő az új magyar
történelmi dráma reneszánsza, és létezik-e
ilyen jelenség egyáltalán? Távlat-
vesztésről vagy távlatkeresésről van szó?
Mennyiben mítoszteremtő a mítoszokból
táplálkozó történelmi dráma? Ezek-re
kerestek választ Zoltai Dénes, Szabó
Magda, Maróti Lajos, Peterdi Nagy László
és a többiek. A referátum példákkal
támasztotta alá a személyiségpárosok
konfliktusait és a nagy sorsok példáit
reflektorfénybe állító drámatípusokat, az
újabban mind népszerűbb monodráma
sajátos műfaját, a vitadrámák és parabolák
konklúzióra koncentrált szerkeze-tét.

Lélegzetelállító kánikulában jöttünk
össze. A hőség minden résztvevőnek
mentséget kínált volna a hallgatásra. Az a
tény, hogy a többség nem élt ezzel a
mentséggel, hogy esztétaként, rendező-
ként hallatni kívánta szavát a vitában,
valami fontosat jelzett. Hogy a kortársi
történelmi dráma vonulata, akár lelke-
sedéssel tölt el valakit - mint Szabó
Magdát -, akár aggaszt, mint Maróti
Lajost, mindenképpen aktuális, sőt talán
középponti kérdése napjaink dramatur-
giájának. A tanácskozás résztvevői egyet-
értettek abban, hogy a Gyulai Várszín-ház
ma már nem egyszerűen sikeres, ha-
gyományőrző fesztivál, hanem a magyar
dráma eredményekkel büszkélkedő mű-
helye. Érv és példa is, amelynek műsora -
a szerzők névsora és az előadók sikere -
bizonyítja, hogy nem csak a rival-

dafényben, de a kortársi drámairodalom-
ban sem szükségszerű a nyári szünet.

A tanácskozás résztvevői két előadást
tekintettek meg együtt a gyulai várban.
Ezeknek élményéről, tapasztalatáról szól-
nék az itt következőkben.

Dániel az övéi között
Illyés fiatalságának egyszerre titka és
bizonysága, hogy egymást követő drá-
máival évadról évadra meg tud bennünket
hökkenteni. Különösen szívszorítóan

keserű, ironikus játékai, ezek az illyési
szóval „vígjátékká szálazódott tragédiák"
szabálytalanok.

Előzmény nélkül valónak a legutolsót, a
Gyulai Várszínházban bemutatott D á niel
az övéi között, avagy „ A mi erős
várunk" című komédiát sem nevezném;
mégis, ez a darab is nagyon más, mint
amit az illyési oeuvre vagy akár a téma
ismeretében vártunk. Hangvétele az is-
mert művek alapján kikristályosodott el-
képzeléssel szinte ellentétes, és ez nem vé-

Illyés Gyula: Dániel az övéi között (Gyulai Várszínház). Harold (Jordán Tamás) és Rebeka
(Kánya Kata) szerelmi jelenete



letlenül hökkentette, sőt tévesztette is meg
a műnek azokat a kritikusait, akik a
rendező rovására írták az előadás sza-
tirikus-komikus hangvételét.

Legközelebb ez az „eredendő magyar
komédia" - ahogy Illyés drámája mű-faját
megfogalmazza - a költő legelső
drámájához, A tű fokához áll. A pálya-
kezdő színpadi mű problematikáját, a
népből jött értelmiségnek az őt küldő
közösséghez való viszonyát elemzi. Illyés
Ercsei János dilemmájában fogalmazta
meg először a később több korszakban és
több változatban is elemzett, személyes
érdekű sorskérdést: mi a népből jött
írástudó legcélravezetőbb útja a nép fel-
emelésére, milyen erkölcsi és társadalmi
feladatokat ró rá a hűség. A tű fokában
fogalmazódik meg először:

„A kis kör is egész embert kiván
Igen, le, vissza a mélybe, és onnan
emelni, de ténylegesen emelni, mit
vállal birunk."

A harminckét esztendős komédiának ez
a négy sora akár a Dániel az övéi között
mottója is lehetne. A hűség és az elkö-
telezettség vallomása nincs műfajhoz
kötve. Illyés maga is úgy nyilatkozik a
gyulai színház műsorfüzetében, hogy
ritkán tudott úgy magáról beszélni, mint a
világot járt ifjú sárréti prédikátornak a
nyelvével. A társadalmi haladás és de-
mokratizmus híveinek és harcosainak A
reformáció genfi emlékművében megfogal-
mazott apoteózisa „csak" a művészi
eszközökben és hangvételében különbözik
attól az állásfoglalástól, amely a Dániel az
övéi között egyik gondolati szálát, elemét
alkotja. Ez az írói mondanivaló azonban
önmagában valószínűleg legfeljebb tűrte,
de semmiképpen nem igényelte, követelte
volna a komédiaformát. Illyés ihletét,
ötletét ezen túl, elsősorban a nemzeti
önismeret tapasztalt hiánya, ébresztésének
szándéka táplálta. Ezért hivatkozik
majdhogynem a megbotránkoztatás
igényével arra, hogy „szellemi életünk
egyik erős fogyatékossága, hogy nem
provinciális" - éppen akkor, ami-kor a
magyar valóság és mentalitás meg-
ítéléséhez néhány százados időbeli és
majdnem kontinensnyi ' térbeli távlatot
teremt.

A színpadi cselekmény meglehetősen
egyszerű, inkább epikus, mint drámai. A
három részre szakadt, vallásháborúk is
tépte Magyarország egy protestáns kö-
zösségének tanult, nyugatra küldött pré-
dikátorfia hazatérésre készül. Hívásra

jön és belső parancsra: szellemi bajnok-
nak vagy közkatonának, attól függően,
hogy milyen hitbéli és hazafiúi szolgálat-
ra van szüksége szűkebb hazája sokat
szenvedett népének. De Dániel nem indul
vissza üres kézzel. Esztendők során
felhalmozott vallási tudományán kívül
magával hozza a szegénység, az éhség
Angliában megismert új orvosszereit: a
kukoricát, a krumplit meg a kapát. És
magával hozná szívbéli mátkáját, angliai
mesterének lányát, Deborah-t is. Az atya -
Jeromos vikárius - azonban, nem is
egészen alaptalanul, félti a lányát a ve-
szedelmeket rejtegető terra incognitától, az
afrikainak vélt magyar pusztaságtól. Nem
a kérő, hanem a lányra váró bizonytalan
jövendő ellen van kifogása. És úgy véli,
Dániel hazatérése, a református világ
limesén vállalt bizonytalan esélyű
prédikátori munkája a kiváló képességű
ifjú tehetségének pazarlása lenne. Dániel
azonban a maga fogadalmához és népéhez
való hűséget többre becsüli az Angliában
kilátásba helyezett biztos egyházi
karriernél. És amilyen tétova, félszeg és
passzív a lánykérés nagy pillanatában -
majdhogynem Deborah-ra bízva kettőjük
minden titkának megvallását -, olyan
határozott, amikor vállalt küldetésének
betöltéséről van szó.

Az első, londoni jelenet, amelyet
egyébként az apa és a fiatalok közt bo-
nyolódó félreértés tesz vígjátékivá, a drá-
mai mag egészét, sőt a küzdelmek kime-
netelét is magában foglaló expozíció. Az
ezt követő magyarországi képek már Dá-
niel döntésének és házasságának követ-
kezményeit mutatják. Hazatérésének ün-
nepi óráját, az otthoniak szeretetét és a
fenyegető, szorongató problémákat. Dá-
niel jövendő hívei, akiknek otthonát jó-
részt felégette, feldúlta a háború, még
mindig a zsombékos mocsárvilágban ten-
gődnek. Kedves játszópajtása és levelező
társa, Rebeka, akit egyáltalában nem test-
véri érzések fűztek a fiúhoz, már-már
belebetegszik a csalódásba. Csak a házi-
gazda, Nyulas Ezékiel uram, a leendő
gyulavári gubernátor bízik abban, hogy a
körülmények a reformáció hívei számára,
kedvezően rendeződnek, hogy a hívek
nemcsak a mocsárból térnek hamarosan
vissza, de készek Deborah Angliából
érkezett építész bátyjának segítségével
templomot is építtetni Dániel és a
gyülekezet számára. Igaz, hogy a pénz, a
kő, a fa, a szaktudás és a szállítóeszköz
egyelőre hiányzik, de Ezékiel számára a
szándék felér az eszközökkel. Dániel re-
ményeinek és Ezékiel terveinek kudarca

voltaképpen nem kínálkozik igazán drá-
mai cselekményváznak. Hiányoznak a
nagy összeütközések, a küzdelmek. A
színpadon pedig az említett folyamat, sőt,
ennek visszhangja jelenik meg. Kiderül,
hogy milyen nehéz a sorsüldözte szegény
népet kényszerű életformája megváltoz-
tatására bírni, a semmiből templomot
építeni, és a reflektorfénybe állított kis-
emberek sorsát elrendezni. (A történe-
lemkönyvek lapjairól ismert hősök ez-
úttal nem szerepelnek a színpadon.)

A vígjáték szabályai szerint azután ki-
derül, hogy mégis a szereplők sorsának
eligazítása megy a legkönnyebben. A já-
ték legelején (pontosabban: még azt
megelőzően) egymásra talált szerelmesek
átmeneti konfliktusát, a menyasszony
féltékenységét feloldja egy másik pár
meglelt boldogsága. Amikor a csalódott,
önmagát érzelmi páncélba szorító szép
magyar lány, Rebeka, felismeri és viszo-
nozza angol lovagjának, Deborah báty-
jának szenvedélyes szerelmét, ezzel nem-
csak maga szabadul meg a féltékenység-
től, de szenvedélyes sógornőjét is meg-
szabadítja. A két fiatal szerelmespár sorsát
a klasszikus dramaturgia hagyományai,
gyakorlata szerint kíséri egy harmadik
valamivel idősebb pár története is. Ez-
úttal a főszereplők humorral bonyolított
kapcsolatát, a hősöktől elválaszthatatlan
és hozzájuk mindvégig hűséges rezonőrök
- Képíró Bori és Nádi Péter - romantikus
regénye egészíti ki. Érdekessége a
komédia e mellékszálának, hogy csak Bori
tartozik a ház hű szolgáinak megbecsült
rendjébe, gyermekének apja, Nádi Péter
az önálló eszmélésre érett paraszti
lakosság öntudatos képviselője.

A hősök privát sorsa a darab végére el-
rendeződik. Harold, a csalódott építész,
édesapjával és magyar jövendőbelijével
együtt Angliába készül. Deborah kitart
férje és új hazája mellett; még Bori lel-
kében is kihunyt a Nádi Péter iránt érzett,
szerelmet leplező harag. Am a happy end
mégis elmarad. Helyette valamiféle
„diabolus ex machina" következik. Vá-
ratlanul kiderül, hogy a környék refor-
mátus kegyura, akitől Nyulas Ezékiel a
maga gubernátori stallumát, a felszente-
lésre váró templom felavatását, a helyre-
állított nyugalom megpecsételését várta -
egyszer csak hitet váltott. Politikai szem-
pontokat követve, érdekből visszatért a
katolikus anyaszentegyházba. És mivel
Magyarországon változatlanul érvényben
van a cuius regio, eius religio emberi
méltóságot sértő törvénye, ezzel az egy-
házközség jövője és a gyülekezet temp-



lomának sorsa is megpecsételtetett. Az
eseményeknek ez az éles, de voltaképpen
szükségszerű fordulata nemcsak arra éb-
reszti rá Dánielt, hogy az országbeli urak
milyen közönyösen kártyáznak a lelkek-
kel, hanem arra is, hogy saját karrierjét,
jövőjét feláldozva, a szegények prédiká-
toraként, a nádból-sárból felépült patics-
templomban vagy a nép között, a nádas-
ban kell hirdetnie az igét.

A reprodukált tartalom, attól tartok,
inkább csak a történet ,,hősi" szálát és a
szerelmi bonyodalmakat érzékelteti. Hol-
ott a legfontosabb vonalat az, ami a két sík
között követhető: a magyarság történelmi
környezetbe plántált, bölcs iróniával
tolmácsolt aktuális kritikája és önkritikája.
Az ábrándkergetés, az illuzionizmus
szeretettel adagolt, ámde könyörtelen
leleplezése. Az illendőség arra kötelez,
hogy fogadjuk el a komédiának a szerző
kínálta kulcsát, és higgyük el, hogy az ősz
költő, az ifjú sárréti prédikátorral vállal
közösséget. A darab maga azonban a
szerzői nyilatkozat kiegészítésére -- ha
merném, azt mondanám - némi
korrekciójára ingerel. Legalább annyira,
mint amennyire lllyés Gyula korrigálja
ifjúkori prédikátor-önmagát - Jeromos
vikárius szkepszisével, kritikájával. És
azzal a távlattal, amelynek birtokában ő az
eseményeket szemléli. Nyilvánvaló, hogy
a XVII. századi angol prédikátor távolról
is, a helyszínről is, idegenként figyeli azt,
ami Magyarországon történik. Ilyesmit
Illyésről még a legértetlenebb olvasója
sem merne mondani. De azért abban a
józan távlatban, amelyben Jeromos figyeli
lánya új hazáját, amivel ő ábrázolja
Nyulas Ezékiel megalapozatlan
optimizmusát és öncsaló illuzionizmusát,
ahogy ő kommentálja a nagyot akaró
magyar hívek nyomorúságos patics-
templomát, abban azért benne van az el-
telt évtizedek alatt megszerzett és meg-
érlelt illyési bölcsesség is. Az a felemel-
kedett, racionális irónia, amely legutóbb a
Bölcsek a fán című komédiában bonta-
kozott ki a nemzeti önismeret bölcseleti
szintjén. A szerző sajátos mondanivalója
ezúttal a történetet és az ábrázolásmódot is
a szatíra felé közelítette. Erre érzett rá az
előadás rendezője is.

A gondolatok és motívumok darab-beli
gazdagsága lenyűgöző, de talán nem
eléggé szerves. Mintha egy színpadon,
egyetlen estén két, sőt több darabot is
látnánk. Ennek magyarázatát a cselek-
mény folyamatát megtörő közjátékban
sejtem. Nagyra becsülöm lllyés Gyula
következetesen tálalt formabontó kísér-

leteit, amelyre a költő újabban egyre több
alkotó energiát szánt. Ilyen újítás volt a
Bölcsek a fán kórusának szerepeltetése Az
ünnepeltben A, B és C színpadra idézése,
az Orfeusz a felvi lágban egész világa és
szerkezeti megoldása. A formai megúju-
lás szándéka, a keresés, a játék azonban a

Dániel az övéi között szerkezetében hala-
vány, kissé szervetlen ötlet maradt, leg-
alábbis annak éreztem - akár az előadás
hibájából, akár mert Illyés nem lépett
még tovább, még határozottabban előre a
formabontás megkezdett útján.

A pont, ahonnan Illyés el kíván ru-
gaszkodni a naturális valóságtól, érdekes.
A dráma első részének vége felé ugyanis
Jeromos vikárius egyszer csak tudtunkra
adja: a lezajlott eseményeket ez idáig az
5 szemén, szemléletén keresztül láthattuk,
s tapasztalataink ennek következtében
megrekedtek az események felszínén.
Ezért vállalja Jeromos (Mensáros László),
hogy a következőkben mélyebbre te-kint,
vallomásra bírja hőseit, és a ki-
kényszerített, ellesett monológokban azt
is megmutatja, hogy mi él bennük a fel-
szín mögött. A hősök formális felvonulása
és a titkokat leplező monológok azonban
a visszájukra fordított dialógusokkal
együtt lényegében nem nyújtanak sem
többet, sem mást, mint ami minden
drámától elvárható. És amivel lllyés
Gyula sem maradt soha adósunk. Hiszen
a drámai műfaj természetéhez tartozik,
hogy a hősöket több oldalról is
bemutatja, hogy a nézőket (többnyire
mindenfajta közjátékmonológ és trükk
nélkül) megismertesse az események fel-
színével és mögöttes motívumaival is.
Jeromos vikáriusnak a cselekményből
való formális kilépése önmagában is vi-

tatható. De a nézőközönséggel való, ezt
követő, nyíltszíni fraternizálása, a zseb-
ben tárolt whiskysüveg előhúzása és a
szünetre időzített „kávéreklám" - majd-
nem disszonáns. Már csak azért is, mert
később kiderül, hogy ennek a stílustörő
váltásnak az égvilágon semmilyen dra-
maturgiai konzekvenciája nincs az egyéb-
ként jól pergő és feszült második rész-
ben.

Sík Ferenc rendező annak fogta fel a
darabot, ami: társadalmi tartalmú komé-
diának. A történelem az ő számára is
inkább csak alkalmas keret a játék stili-
zálására. A stilizálás, a színpadi cselek-
mény megemelésének elsőrendű eszközét
az író maga kínálja komédiája ötlet-
gazdag nyelvével. A prédikátorok szemé-
lyes érintkezésben is veretes biblikus
nyelvének szépsége - az illyési szöveg-
nek szinte magától értetődő költői att-
ributuma. Ami meglepőbb és éppen ezért
csillogóbb, az a darabban szereplő
egyszerű, iskolázatlan emberek nagy-
szerű nyelvi ereje. Képíró Borinak gyer-
meke apjához intézett tirádája, Rebekáért
érzett aggodalmának szóbeli kifejezése -
magávalragadó. Közhelynek számít,
hogy Illyésnek lélegzetelállító nyelvi
fantáziája és kifogyhatatlan nyelvi humora
van. De ezúttal e kettő találkozásánál is
izgalmasabb 4z egyházi és világi stílus
különleges villódzása, a történelmi és
modern köznyelv egyszerre megemelt
változata, és alkalmanként mulatságos
kereszteződése. Illyésnél nem elvétés,
hanem játékos utalás az olyanféle tudatos
nyelvi anakronizmus, mint amikor például
Jeromos tekintélyt parancsoló vitájáról
mint státusszimbólumról beszél.

Az Agria Játékok várszínpadának

Áts Gyula (Nádi Péter) és Csíkos Gábor (Dániel) Illyés Gyula komédiájában



funkciótlansága után megragadott Gyulán
a gótikus téglavár látványa „bejátszása".
Sík Ferenc a hátteret, a loggiát, sőt még a
színpadra merőleges várfal ablakait is
kihasználja. A színészi játék általában
mozgalmas, dekoratív. Néha azonban
mintha a rendező túlságosan beleszeretne
saját ötleteibe. A sokkaros gyertyatartókkal
vonuló statisztéria látványa először festői,
helyénvaló, de később már öncélúvá válik.
Ugyanezt mondhatjuk a komédia szövegét
meg-megszakító gyerekkórus színpadi
jelenlétéről is. Mintha Sík túlságosan
kiaknázná saját rendezői trouvaille-ait. Itt
van például a színpad előterébe állított,
súlyos ebédlőasztal, amely kellékből
szinte szereplővé lép elő. Ez először
frappáns, hatásos. Később azonban
ugyanez a térelválasztó elemnek,
dobogónak és ágynak is használható
bútordarab ismétlődő beállításokra,
valószínűtlenül túljátszott jelenetek
koreografálására, öncélú, harsány színészi
játékra csábít. (Mert nehéz el-hinni a
hősökről, hogy vágyaik sürgetésére az
asztalt használják arra, amire a reformáció
korában - is - valószínűleg inkább az ágyat
használták ... )

A címszerepet, Dánielt, Csíkos Gábor
játssza. A kritika oly egyértelműen dicséri,
hogy attól tartok, talán éppen egy olyan
estén láttam, amikor alakítása fáradtabb,
halványabb volt, és elmaradt a premieren
nyújtott teljesítményétől. Persze az
igazság az, hogy Dániel pozitív figurája
drámailag passzív szerep - és nemcsak a
szerelemben az. Illyés éppen drámájának
középponti hősét egyénítette a legkevésbé.
Halász Juditot viszont régen láttuk ilyen
testére szabott szerepben. Szép is,
szenvedélyes is, naivának okos, hősnőnek
vonzó, és úgy eszményíti Deborah alakját,
hogy jelleme gyermeteg vonásaival sem
válik nevetségessé. Van egy jelenete,
amikor „elszenvedi" a szerelmére talált
Rebeka testvéri, sógor-női csókjait. A
gyanakvás, az ellenszenv, a már majdnem
fizikai undor és fegyelmezett angol
jómodor találkozása ellen-állhatatlanul
mulatságos pillanatokat szerez. De a
vígjátéki szerepfelfogással egyetlen percig
sem veszélyezteti szerepének lírai színeit,
vonásait. Jordán Tamás, Deborah
szakbarbár építész bátyjának szerepében
remek karakterfigurát formál. A Rebeka
ellen intézett szerelmi ostrom jelenetét az
ő félszeg vágyakozása és meglepetéssel
fogadott sikere teszi mulatságossá.
Mensáros László színészi rangját,
alakításának értékét nem kisebbíti, ha
felvetjük: különösen a közjátékban

nem áll ellen a kínálkozó Bernard Shaw-i
sablonnak. (Nota bene: nem Shaw-ra,
hanem az egymásra kopírozódó Shaw-
figurákat életre keltő színészek bevált
fogásaira gondolok!) Szerepfelfogása,
színpadi élete, fanyar humora és rezig-
nációja - mint mindig - most is kifogás-
talan, csak éppen a régóta várt színészi
többlettel, a meglepetéssel marad adó-
sunk. Kánya Kata Rebekája bájos, ámde
épp a kulcsjelenetben, valószínűleg a
rendezői beállítás következtében, hitel-
telen. Egy jól nevelt, túlfegyelmezett
XVII. századi úrilány még a legmeggyő-
zőbb biztatásra sem válik hódító szán-
dékból, dacból, vágyból olyan durván
közönségessé, mint az ő Rebekája. Illyés
itt egy magatartás szatíráját rajzolja meg,
de ennek életre keltése semmiképpen nem
igényelhet karikatúrát. A pécsi együttes
két erőssége, Petényi Ilona és Pákozdy
János, most is a helyén van. Fülöp Zsig-
mond, a gróf titkárának kurta, ámde
fontos szerepében, koncepció vagy ötlet
híján, inkább csak rutinjára támaszkodik.
Ezért nem sikerül megjelenésének méltó
drámai súlyt adni.

Torokszorító-e az a nevetés, ami a
nézőtéren hullámzik ? Talán valóban nem
az. De nem biztos, hogy a kommentárban,
nyilatkozatban megfogalmazott szerzői
szándék pontosabban fejezi ki a mű
eszmeiségét, világát, mint az, amelyik a
darabban, a szövegben él. A gyulai elő-
adás, bár valóban nem volt torokszorító,
és nem is ébresztett valamiféle harsány
kacagást, szellemiségében nem szakadt el
a darabtól. Sőt, ellenkezőleg: ráérzett arra,
ami a korábbi drámákhoz képest izgalmas
és új Illyésnek ebben a művében. A
Bernard Shaw-i és örkényi színek
megjelenésére, arra a sajátos iróniára,
amely frappáns módon színesíti az illyési
skálát. Talán csak a mű szerkezetének
törésével nem tudott mit kezdeni a
rendező. Végül is eredeti, aktuális törté-
nelmi komédiát láttunk, amelynek nyil-
vánvaló etikai tanulsága és bölcs önisme-
reti leckéje akár nevetve is elsajátítható.

Éjszakai színház - „Nappali virrasztás"

A premier napján eszembe jut: vajon mire
fogok tíz esztendő múlva emlékezni
Lászlóffy Csaba Nappali virrasztás című
drámájának gyulai ősbemutatójából? A
sovány történetre aligha. A hősöknek
inkább csak az irodalmi modelljére, mint
a drámai megfogalmazására. A színészi
alakításokra - bár kifogástalannak, he-
lyenként jelesnek éreztem őket - nemigen.
De meg fog maradni, erőteljesen, sőt,

talán felejthetetlenül a dráma és főként az
előadás különleges atmoszférája. A
várakozás varázsa és az egymásnak
feszülő, de egymással nem is ellentétes
szellemi erők színpadi összecsapásának
fojtó izgalma.

A harminchét esztendős erdélyi költő,
novellista és drámaíró darabjának bemu-
tatójára az Éjszakai Várszínházban került
sor. A műsorfüzet topográfiai meghatá-
rozása szerint - a vár „környezetében". A
tárgyilagos megjelölés valójában még
annál is kevesebbet sejtet, mint az ismerős
Várszínház előterében tájékoztatásul
elhelyezett hangulatos „útjelző szablyák",
amelyek nyomát követve a vár mögötti
térségre érkezünk. Hevenyé-szett kötelek
kerítik körül a nézőteret. De valójában
benne ülünk a tájban. Érkezéskor fáklyák
és lobogó máglyák fogadnak. A nézőtér
két oldalán hozzáértően feltornyozott
fahasábok lángja bevilágítja a teret, a
tábortűz fölött röpködő szik-rák tánca a
legszebb dekoráció. A villany-fény csak a
színpadnak választott füves-bokros
szalmás térséget, a háttérben bólogató fák
és a csűrrészlet jelzésére a helyszínre
hozott kocsimaradványt meg az ácsolt
faajtót világítja meg. Mintha még az égre
kúszó félhold is a rendező, Sík Ferenc,
vagy a díszlettervező, Csányi Árpád
utasításait követné.

Az előadást megelőző percek mindig
kellemes nézőtéri zsongását itt a nyílt
térben, a végre megenyhült éjszakai
forróságban egy semmihez nem hason-
lítható, kétszólamú akusztikus élmény
helyettesíti. Egyfelől a tűz ropogása,
másfelől a várárok békáinak barátságos
brekegése. A néző úgy érzi, bármeddig
elhallgatná ezt a különös, békés disszo-
nanciájában megnyugtató kórust. De egy-
szer csak a távolból lódobogás, és a szín-
padon túli sötétségből fáklyás lovasok
vágtatnak elő. Felénk tartanak, azután -
mint egy megelevenedett Jancsó-filmben -
nagy ívben megkerülik a szín-padot.
Zajok és fények, valahol valamilyen
pukkanás, lihegés, a lovasok újra
távolodnak, és akkor a színpadnak ki-
nevezett tájrészletben, a részben beren-
dezett, részben képzelt csűrben, megjele-
nik két ember. Két üldözött. Még nem
szólnak, csak lihegnek, figyelnek, sze-
mükben rettegés, az üldözöttek bizal-
matlansága, és a megmenekülés reményét,
menedéket lelt ember végtelen fáradtsága.

Megkezdődött, és feszültségében, az
esztétikai élmény telítettségében szinte



csúcspontjára is ért a dráma és az elő-adás.
Ami az expozíciót követő egy órában

elhangzik és történik, az ezt a hirtelen ránk
törő drámai helyzetet bontja ki, ezt
magyarázza. A két hős - akiken kívül
mindössze egy szereplője van Lászlóffy
kamaradrámájának - a színlapon I. és 11.
bujdosóként szerepel, de zárójelben fel-
tüntették azt is, hogy Vörösmartyt és
Bajzát látjuk. Érdekes és nem lehet vé-
letlen, hogy a szerző közöltette rövidített
szövegváltozat, amely a Korunk 1975. évi
II. számában olvasható, a dráma elé
illesztett szereposztásban mellőzi a
neveket, csak a bujdosók rövid sze-
mélyleírását közli, és a cselekmény idő-
pontját: történik 1849 őszén. Igaz viszont,
hogy a nyomtatott közlés lehetőséget ad a
bevezetőben a dráma valóságos
irodalomtörténeti koordinátáinak a meg-
rajzolására. A Vörösmarty-évfordulóra és
életrajzi momentumokra is utaló néhány
sor lényegében ugyanazt a funkciót tölti
be, mint a színlapon a két név megjelölé-
se. De talán mégis nagyobb szabadságot
biztosít az alkotónak és a befogadónak is.
Bár Lászlóffy Csaba nem nagyon tart
igényt erre a szabadságra. Kamaradrá-
májának cselekménye egyértelműen Vilá-
gos után játszódik, a két bujdosó többször
is néven szólítja egymást, és konkrét
történelmi tényekre, hősökre hivatkozik.
Nemcsak a kor történelmének meghatá-
rozó momentumai, középponti figurái
kerülnek elő a szövegben, nemcsak Pető-
firől, Kossuthról, Görgeyről hallunk, de
Vörösmarty Mihály és Bajza József
forradalom alatti tevékenységéről is. Aki
nem tudta, az előadásból megtudhatja azt
is, hogy Bajza fél éven át Kossuth
Hírlapját szerkesztette, Vörösmarty a
kegyelmi szék bírói tisztségének viselője
volt. Mert így „mondják fel" a bujdosók
egymás múltját, műveik címét, sőt főbb
gondolatait is. Az irodalomtörténeti
hitelesség ilyen módon való alátámasz-
tását Lászlóffy Csaba egyébként túlzásba
is viszi. Mintha a filológiai hitel fontosabb
lenne számára a lélektaninál. Mert a
valóságban nehezen képzelhető el, hogy
régi jó barátok, pályatársak életük ilyen-
fajta határhelyzetében saját gondolataikból
vagy társuk írásából idézzenek, s hogy
egymás eszméiben való járatosságukat
ilyen látványos, didaktikus formában
fitogtassák. Hacsak nem a néző idevágó
ismereteinek gazdagítására, informatív
céllal.

Vörösmarty és Bajza, akik 1848 után
valóban együtt menekültek, bujdostak

Szatmár felé még Arany Jánosnál is
megszálltak -, a dráma ábrázolta idő-
pontban a Mészáros csűrjében találtak
menedéket. A kosztnak-kvártélynak per-
sze megadták az árát, de Bajza nyugtalan
és bizalmatlan. Attól tart - mint kiderül,
nem is alaptalanul , hogy házigazdájuk
nem vállalja a bujdosók rejtegetésének
veszélyét, és megmérgezi vagy feladja
őket. Vörösmarty meggyőződésénél és
természeténél fogva is szilárdabb. Nem
omlik össze a rettegéstől, mint Bajza, és
jobban bízik az emberekben. Kettőjük
vitájának a bizalom kérdése az egyik
sarkpontja. A másik és ez a súlyosabb - a
levert forradalom utáni magatartás etikája:
az emigráció lehetősége, az írás joga és
kötelessége, a kompromisszum
problematikája.

Vörösmarty kiapadással fenyegető, fel-

felizzó költészetének azt a tragikus sza-
kaszát éli, amelyben az Emlékkönyvbe című
versben megkérdezi:

„Mi a világ nekem, ha nincs hazám ?
EIkárhozott lélekkel hasztalan
Kiáltozom be a nagy végtelent:

Miért én éltem, az már dúlva van."

Mégis, kettőjük vitájában Vörösmarty
az, akiben nem hunyt ki a közösségbe, az
emberekbe vetett hit. Ha már egyáltalában
nem bízna a népben, akkor talán nem is
menekült volna, hiszen akkor nincs, nem
lenne kiért... Vörösmarty az, aki
egyértelműen szemben áll az emigráció
elkerülhetetlenül felvetődő, Bajzát nem
alaptalanul csábító, vonzó, és
mindenképpen reális gondolatával. Ami-
kor társa, a Szózat sorával kérdi, hogy

Tolnai Miklós (Első bujdosó), Szoboszlay Sándor (Második bujdosó) és Áts Gyula (Mészáros)
Lászlóf fy Csaba: Nappal i vi rrasztás c ímű d r á má já b a n ( M T I f o t ó )



„A nagyvilágon e kívül nincsen... ?", ő
habozás nélkül, a szerzői utasítás szerint
parancso lóan válaszolja, hogy „Nincs". A
vitadráma - és ez gyengesége is - nemcsak
a bujdosók elveit, inkább ideg-állapotukat
szembesíti. Vörösmarty erősebb,
fegyelmezettebb, higgadtabb, mint a
hisztériára hajló, a szellemét később
valóban leteperő őrület jegyeit már magán
viselő Bajza József. De az emögött feszülő
valódi ellentét az, ami a sors ki-hívására
másként válaszoló elv- és fegyvertársak
cselekvésben realizálódó állás-foglalása
mögött izgalmas, és ez már a kortárs író
elementáris társadalmi élményeinek
kivetítődése. A helyzetből le-vont
következtetés, a költőkkel szemben
támasztott nemzeti-erkölcsi követelmény -
a „nappali virrasztás". Hiszen erről a
virrasztásról, a kisebbségi lét, az ül-
dözöttség vállalásáról szól ez a sorssal és a
helyzettel is dacoló szellemfenntartó,
virrasztó alkotás. A téma a belső parancsra
vállalt, közvetlenül kevés reménnyel
kecsegtető küzdelem, amelyben a lélek
erejétől függően kisebb vagy nagyobb
mértékben megroppannak, deformálódnak
még azok is, akik kedvezőbb körülmények
között egy ország, egy nemzedék világító
csillagai voltak, és lehettek volna továbbra
is. Lászlóffy realizmusa ennek a tragikus
lélektani folyamatnak a rajzában ível a
legmagasabbra. Ebben a folyamatban, a
lélek-rajznak ebben a mélységében tárja
fel a legmélyebben vallomásos önmagát, a
benne élő helytállás szellemét.

Lászlóffy Csaba drámájának kisebb hi-
bája az, hogy a tények determinálta cse-
lekménysorhoz ragaszkodva, az élet-
rajzok és részben a szövegek dokumen-
tatív hitelességével néhol a lélekrajz
hitelességét is helyettesíteni véli. A drámai
alapgondolat kibontását gátló szerkezeti
problémát másutt keresném. Abban, hogy
a jelenet feszültsége mind-végig két
forrásból táplálkozik. Az első, hogy ki kit
győz le a vitában. A második: vajon
megmenekülnek-e hőseink, vagy valóban
feljelentik, elfogják őket. És ezt a két
drámai áramforrást az írónak nem sikerül
egyszerre, egyforma erővel működtetnie.
Az utóbbi - a maga szükséges, de mégis
külsőleges izgalmával - részben elfedi,
kiküszöböli a hősök között és a lélek
mélyén zajló fontosabb, általánosabb
érvényű küzdelmet. Lászlóffy erő-teljes,
szuggesztív drámaíró tehetség,
érdeklődése mostanáig részben az abszurd
dráma felé fordult, de ezúttal - meglehet,
éppen ezért - történelmi drá-

májában a szituáció és az abból táplálkozó
asszociációk kettőssége túlságosan
konkrét, és csak egyes motívumaiban jut
el a művészi általánosítás megkívánt
magasabb fokára. Atmoszférateremtő és
nyelvi ereje azonban - erdélyi pályatár-
saihoz, Sütőhöz, Páskándihoz, Kocsis
Istvánhoz hasonlóan - az expozíciótól a
nem létező függöny legördültéig
megemeli a drámát.

Ezt érezte meg Sík Ferenc, amikor
legnagyobb művészi gonddal az előadás
légkörét munkálta ki. A szöveget meg-
előző színházi percek lenyűgöző tartal-
máról már szóltunk. De a rendezés érdeme
nem redukálható erre. Részben Sík
Ferencnek köszönhető Tolnai Miklós és
Szoboszlay Sándor kettősének drámai
ereje is. Ahogy a szereplők a szavakon túl,
gesztusokkal, fizikai létükkel is kifejezik
önmagukat, szellemi-politikai-emberi
összetartozásukat, és a két embert
elválasztó idegrendszeri és szemléleti
különbségeket is. Tolnai Miklós pátosz
nélkül érzékelteti Vörösmarty költői
nagyságát, belső küzdelmét. Szoboszlay
Sándor viszont egy árnyalattal
hisztérikusabb, mint ahogy azt (talán a
belénk nevelt tekintélytisztelő irodalom-
történeti konvenció hatására, másrészt
viszont az intellektus rangjának védel-
mében) Bajza Józseftől várnánk. Szo-
boszlaynak a színpadi jelent és az iroda-
lomtörténeti múltat egyszerre kellett volna
érzékeltetnie. És ebben nem csak a hősök
mögött álló életmű tudata befolyásol,
hanem a dráma általánosabb érvényű
tartalmi igazságának lélektani követel-
ményrendszere is. Hiszen éppen a hősök
emberi, erkölcsi és alkotói súlya teszi
drámájukat, felőrlődésüket igazán tra-
gikussá. Ezért meggyőzőbb és megindí-
tóbb is Tolnai Miklós Vörösmartyja. Ér-
dekes színe az előadásnak Áts Gyula Mé-
szárosa. Szemléletes bizonysága annak,
hogy a jó szerep, de főként a jó rendező új
színeket és szárnyakat kölcsönözhet a már
régen besorolt, egy megmerevedett
szinten minősített színészeknek.

Csak egy magas hőfokon izzó előadás
viseli el Sík Ferenc hosszan kitartott,
étkezéssel, énekkel, fizikai cselekvések-
kel kitöltött szüneteit - annak viszont
általában hasznára válik. A rendező
kitűnően kihasználtatja szereplőivel a
teret, Tolnai és Szoboszlay valósággal
„belakják" menedékhelyüket. Talán csak
egyszer éreztem, hogy a darab zenei alá-
festését szolgáló kamarakórus egy tagjá-
nak előtérbe állítása, színpadi megjelenése
lelassítja, leállítja az előadást. A színé

szek hárman (illetve, a dráma nagy részé-
ben ketten) teljes egészében betöltik a
játék terét. Néha szinte úgy érezzük,
mintha tömegek mozognának a drámában.
A széksorok közül felhangzó dikció, ami
sokszor színpadiasabb, mint az, ami a
rivalda felől hallatszik, ezúttal felfokozza
a drámai hatást. Még jobban aláhúzza azt,
aminek érzékeltetésére Lászlóffy drámája
legjobb részleteiben képes, hogy nem
Vörösmartyról és Bajzáról, nemcsak a
bujdosókról, hanem a szellem küzdő
emberéről, rólam, rólad, róla van szó.

Voltaképpen ezt a felismerést kívánja
szinte sokkhatássá fokozni a dráma és az
előadás záróakkordja, a hátulról szózat-
ként felhangzó szerzői kommentár. Ál-
talában ellene vagyok a prezentált műal-
kotások publicisztikus magyarázatának. A
művészi élmény nyomán keletkezett
eszmei felismerést mélyebbnek és mara-
dandóbbnak vélem az elkerülhetetlenül
didaktikus kommentárok megcsócsált,
megemésztett igazságánál. Az elmaradt
katarzist és a hatástalan művészi érvelést
viszont nem helyettesíti semmilyen köz-
vetlen beavatkozás. Ezúttal azonban a
függelékként elhangzó konklúzió nem
didaktikus, inkább puritánul költői. A
műfaji törés pedig, ha az esztétikai
szabályokkal ellenkezik is, ebben a konk-
rét, tudatosan alkalmazott variációban, a
darab szellemiségét megőrző kontraszt-
hatásban nemcsak megbocsátható, de
személyes tapasztalatom szerint, lenyűgö-
zően hatásos is. Az igazsággal fejbe vert
néző taps nélkül, megrendülten áll fel a
helyéről.

A máglyák az előadás egy órája alatt
leégtek. A szikrák táncának is vége. De a
parázsló fahasábok továbbra is izzó
forróságot árasztanak a meleg nyári éj-
szakában. A Nappal i v ir rasztás éjszakai
előadása radikálisan újfajta színházi él-
ményt hozott szabadtéri színjátszásunk
hazai történetében. Várjuk a folytatást.
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Várszínház)
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