
Jékely Zoltán történelmi játéka Gyulán

Fogatlan oroszlánok
azdag programot kínált idei lá

tógatóinak tizenkilencedik 
nyári évadján a Gyulai Várszín
ház. A rendezők tovább bővítet
ték azokat a játékos nyári forma 
kat, amelyekre az elmúlt évek so
rán ráleltek; a már kötelezővé 
merevedett történelmi ősbemuta
tókon kívül a Kodály centenári - 
um alkalmából felújítottak Sík 
Ferenc emlékezetes rendezéseit, a 
Psalmus Hungaricust és a 
Székelyfonót, vendégjátékra hív
ták a „szomszédvár”, a Békés me
gyei Jókai Színház művészeit, gá
laműsort, a határainkon túl élő 
költők műveiből versfesztivált 
szerveztek. Új bemutatóval je
lentkezett az Univerzitás Együt
tes is, és az idei repertoár egyik 
váratlan meglepetésének bizo
nyult a Várszínház és a Békés me
gyei Jókai Színház közös előadá
sa, Csukás István Gyalogcsillag 
című mesejátéka.

A sokszínűség, a játékosság, a 
történelem-mitosz-folklór hármas
sága az idei uborkaszezonban is a 
legkarakteresebb nyári színházzá 
emelte Gyulát, még akkor is, ha 
a tavalyi Filadelfi-darab fiaskója 
és az Idei Jékely-bemutató után 
a nézőben felvetődik a kérdés: 
vajon hogyan áldoznának színvo
nalas, friss drámával a történel
mi szinmű-beszolgáltatás oltárán 
a gyulai művészeti vezetők, ha a 
romániai magyar költő-drámaíró, 
Székely János (akinek a Caligula 
helytartója és a Hugenották után 
immár harmadik drámai példá
zata, a Vak Béla király is színre 
került) egyszer valóban beválta
ná „fenyegetését” és nem írna 
több „verses könyvdrámát” ?

Székelyt nyugodtan háziszerző
nek nevezhetjük Gyulán, ahol 

nem ismeretlen Jékely Zoltán 
sem. Még akkor sem, ha a Gyu
lai Magazin mindezt alighanem a 
legszívesebben letagadná. Az 
Oroszlánok Aquincumban című 
szerkesztőségi cikk az alábbiakat 
közli: „Jékely Zoltán költő ne
vét színlapon mindeddig csupán 
fordítóként olvashattuk, Racin 
(sic!), Shakespeare és Alfred Jar- 
ry drámáinak adott magyar han
got." Eredeti színművel most mu
tatkozik be a Várszínházban". Az 
még érthető volna — a hazai zsur
nalisztika nagyvonalúságát ismer
ve — hogy a szerző nem hallott 
A Mátyás király juhásza című el
bűvölő mesejátékról, amit lassan 
minden magyar színház műsorá
ra tűzött, megfeledkezett az Anga- 
lit és a remeték című verses já
tékról, amiben Jékely a szerelmi 
átok verte remeték kalandját me
séli el. az már azonban mégis 
meglepő hogy könnyedén lemond 
A fejedelmi vendég című rímes 
vígjátékról is, az Apaffy Mihály 
udvarába tévedt ál Zrínyi-sarj 
történetéről, amit 1969-ben éppen 
Gyulán tűztek műsorra. Különös 
már csak azért is, mert közvet
lenül az említett cikk mellett, 
egy Jékelyvel készített interjú em
líti ezt a tényt. Igaz, mint a láb
jegyzetből megtudjuk, ez "Az in
terjú 1982. febr. 25-én, a költő ha
lála előtt készült.” Miért, készül
hetett volna utána is?

Ezt a talányt még Lupus, az 
aquincumi költő, Jékely főhőse 
sem oldaná meg. Pedig ő szakér

tő az epitáfiumok terén, egész éle
tét azzal töltötte, hogy szarkofá
gokra és viasztáblákra sírfelirato
kat költött — a megrendelő ké - 
nye- kedve szerint.

Különös alak ez a Lupus. Az 
eliziumi tudást már elitta, költé
szetét elkótyavetyélte, a mind kö
zelebb kajtató halálhoz keserű 
grimasszal bár, de jó képet vág. 
Körülötte omladozik a római vi
lágbirodalom, másfél ezer év óta 
hirdetett társadalmi normák dől
nek romba, hordószónokok és 
hadrakelt madárijesztők szóno
kolnak hazafiságról és erkölcsről. 
A költő derűs rezignacióval figye
li a felfordulást, a honfibúval 
csörtető tolvajok haláltáncát és az 
utolsó pillanatban, amikor a „túl
part népei” átkelnek a Dunán, ő 
mar új kedvesével egy kriptába 
búvik, magára húzva a kőlapot. 

Furcsa történelmi gúnyirat, 
már-már példázat az Oroszlánok 
Aquincumban. Sok mindenre cé
loz, sokféle áthallásra nyújt lehe
tőséget. Aquincum, Félső-Pannó- 
nia ékköve nem tud ellenállni a 
kelták, szarmaták, kvádok, gyűj
tőnéven barbárok ismétlődő tá- 
madásainak, mert lakói elpuhul- 
tak, nemzedékről nemzedékre si
lányultak, az íjakon meglazult a 
húr, az egykor fényesen tündöklő 
római erények megfakultak. Min
den pusztulásra érett itt, az an
tik kultúrát szájaló hordószóno- 
kok, hadastyánok árusítják fél
áron — állítja Jékely —, nincs 
más megoldás, mint az élve elte
metkezés, legalább anakreoni mó
don: egy lánnyal és egy üveg 
flaskával. Nem nehéz ebben a 
gondolatsorban a mű írásának 
esztendeiére ismerni; az indivi
duum méltósága és a félrevezetett 
tömeg hisztérikus magatartása 
közötti ellentét mindig is vonzot
ta költőnket.

De Jékely mondandójának ez
csak egyik rétege. Lupus

alapdilemmája a „menni vagy 
maradni" kérdéskörét feszegeti, 
azt a kényes határhelyzetet, ami
kor a lélek belső egyensúlyára 
marad a döntés, kinek-kinek 1e1- 
kiismerete szerint. Lupus dönt: 
marad. Vállalja a szarmatákkal 
való találkozás rizikóját. És ettől 
egyszerre más perspektívában lát
ja az eddig megdönthetetlennek 
és mindenekfelettinek hitt római 
impériumot. Kiderül, hogy a ró
mai egység nem egyéb politikai 
kufárok, ügyeskedők, hittel há
zalók gyülekezeténél, akik az el
ső jelre mentik irhájukat, mint a 
süllyedő hajóról a patkányok, 
sutba dobva ezeréves felségjelei
ket. De meglátja Lupus-Jékely 
ennek a népnek a hihetetlen rö
vidlátását, történelmi korlátoltsá
gát is. A túlparton egyfolytában 
szólnak a dobok, néptörzsek ké- 
szülődnek, hogy végleg lerohan
ják a „mennyel birodalmat", a di
cső rómaiak pedig két kivénhedt 
oroszlánt ösztökélnek rohamra, 
zengzetes haditervek közepette, 
hogy ez ellent szétkergessék. 
Nemzeti önirónia bujkál a törté
nelmi vakság e délibábos meg
nyilatkozásainak ábrázolásában 
— Jékely történelemszemléleté
nek ez a legfrissebb vonása.
Minden megvan egyébként  eb
ben a  darabban,  ami  a  köl tő  té

mavilágát jellemzi. A Történe
lem, a Halál és a Nő hármasának 
misztikus összefonódása, a költő
re jellemző finom irónia és öniró- 
nia, derűs rezignáció, a forró ér
zékiség és trubadúr-szenvedély, 
gonoszkodó epigrammák, amik
kel annyi borsot tört kortársai or
ra alá („Itt nyugszik Tamási Áron, 
mélyen leszállított áron” stb.), 
tündöklő, könnyed verselés, az 
utánozhatatlan elegancia. Az össz
hatás mégis felemás. A sokszor 
sziporkázó dialógusok nem min
dig kapcsolódnak egybe, a je
lenetek kuszán követik egymást. 
Lupusnak nincs igazi ellenfele, a 
történelmi eseménysor nem pó
tolhatja a korszerű belső dráma i- 
ságot. Ráadásul Jékely „színsze- 
rű” darabot akart írni, s ezért a 
második részben a külső cselek- 
ményesség látszatáért még Lupus 
belső vívódását is feláldozza, így 
a Berek menti események inkább 
egy f i lmsz inopsz isra  emlékez te t 
nek ,  mintsem jellemvígjátékra.

A két rész közé beépített csap
dát természetesen nem kerül

hette el a rendező, Ig lódi  Is tván  
sem. Már csak azért sem, mert 
Jékely történelmi játéka — je
len formájában — vajmi nehezen 
játszható el a későbarokk várud
varban. Iglódi kénytelen tehát 
megtörni az egységes stílusú, fi
noman csipkelődő kamarajátékot 
(amelyben külön rendezői remek
lés a kivénhedt gladiátor-férj és 
a szeleburdi lenge öltözetű fele
ség burleszk-némafilmekre emlé
keztető féltékenységi jelenete; a 
nyers erő és a szellem frivol ösz- 
szecsapása), és ,,kiköltözni” a tó 
közepén ácsolt víziszínpadra, „a 
csillagos ég zsinórpadlása alá”. 
És rögvest megváltozik minden. 
Eltűnik az intimitás. Jékely fino
man pikáns, kétértelmű mondata
it recsegő hangszórók továbbítják, 
a szélesvásznú külsőségek el fedik  
a színészi játékot, Ez két fé le  szín
darab, kétféle előadás. Az első 
rész bensőséges jellemvígjáték, a 
második távolról szemlélt mario
nettkarnevál.

Érezték ezt a színészek is, és kü
lönféleképpen reagáltak. Őze La
jos, aki az első részben Lupus 
legrejtettebb árnyalatait is előva
rázsolta, elszíntelenedik, s csak 
egyetlen közeli jelenetében az 
aquincumi helytartóval (Újré t i  
Lászlóval  közösen) csillantja fel 
újra Jékely rafináltan duplafe- 
delű dialógusait. Ferenczy  Cson
gor  széles gesztusokkal harsány 
torzképpé rajzolja a hivatalos 
Madárjósból hadi szónokká avan
zsált szájhőst. Karikatúrát rajzol 
a Főparancsnok szerepéből Tyl l  
Att i la  is. A többiek (Igó Éva,  
Kristóf Tibor, Katona János, Lang 
Györgyi ,  Hodu József ,  Bősze  
György)  vagy a távolsággal vagy 
a szereppel viaskodnak, Nagy- 
idai  Is tván  a lóval küszködik, 
amikor látványosan betör Lupus 
villájába.      Maradandó élményt — 
friss,  üde  játékot —   az Őze La
jos  — Kránitz Lajos  — Szerencsi
Éva  hármas produkál; Kránitz 
kitűnő bambasággal adja Quadru- 
pest, a   kivénhedt  állatias  gladiá- 
tor-férjet, Szerencsi  üde  nőiség- 
gel szeleburdi, csalafinta hitvesét.

Vinkó József




