
Színház

Ratkó József:
Segítsd a királyt!
A nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színházelőadása

Igazuk van. azoknak, akik a magyar drá
ma föllendülését a költőktől várják. Nem
mintha kitűnő drámaíróink, elsösorban
Csurka István, nem éreznéka teret, dra
maturgiailag pontos darabjaik nem érné
nek el sikereket, némelykor a határon kí
vül is. De az ő drámaköltészetük - már aki
ről el lehet mondani, hogy ilyen 'színvonalú
drámát ír - más: a színpadilag jól ismert, a
mesterfogásokat sem elvető konfliktus köl
tészete. A dráma itt elsősorban azért író
dott, hogy színpadon szólaljon meg, a ki
bontás többletével lesz kerek, hatásaiban
az írott szövegnél is messzebbre látó a mű.

A költők "könyvdrámái" ettől annyiban kü
lönböznek - s ebből a szempontból Vörös
marty Mihálynak a marosvásárhelyi Szé
kely János éppúgy rokona, mint Ratkó Jó
zsef vagy a Londonban élő Határ Győző -,
hogy bennük a szerzők már-mar monomá
niás nyugodtsággal saját költészetüket ír
ják tovább. Más Székely János erkölcs és
hatalom viszonyát tárgyaló történelmi pa
rabolája, mint Ratkó József Szent István
megidézése, de közös bennük a költői mag,
amely látomásokban - akár groteszk mó
don (Határ), akár emelkedett ünnepélyes
séggel (Székely, Ratkó) - kibontva mutatja
értékét: káprázat és való összetartozását.

Külön öröm, hogy Ratkó rácáfolt azokra,
akik költői vénájának elapadásáról regél
tek. Természetesen dacból, csak azért is
nem lehet drámát írni. Különösen nem egy
háromezer soros drámai költeményt, mely
nek terjedelme a verssorok számát tekint- .
ve nagyobb, mint az eddigi életmű. A Se
gítsd a királyt! előzménye azonban mégis
ott van korábbi lírájában: az egyén és kő

zösség sorsán való töprengés, a hatalom és
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erkölcs - sokszor tüskés - viszonya, a per
lekedő, némely vonásában a reformkorra
utaló "honszerelem", a kiszolgáltatott, de
jóra törekvő ember bűntudata stb. A na
gyobb, átfogóbb szerkezet segítette-e a köl
tő elmélyülését vagy a saját fia halálával 
akárcsak hősére - rászakadó tragédia?
Tény: költészetének "érdesebb", a prog
ramvershez közelebb álló színei lekoptak,
anélkül, hogy a költő föladta volna korábbi
harcait. A Segítsd a királyt! a legszemélye
sebb, a költőt alapjaiban megrázó kérdése
ket veti föl: mi az ember, égi és földi hatal
mak közt hol a helye, megtisztulhat-e a
gyónás által, van-e küldetése, saját és csa
ládjának boldogságát föláldozhatja-e a köz
jó érdekében, bűntudata beleépülhet-e
abba a körforgásba, amely természet és
ember örök békéjét hirdeti?

Az István király halála előtti éveket (ek
kor veszti fiát el, Imre herceget) megidéző
látomás kegyelmi állapotban fogant. Ratkó
már-már mísztíkus csöndben érlelődött'

szenvedéstörténete ekkor jutott el arra a
pontra, ahol egyedüli megváltást már csak
az ének hozhat. Drámakölteménye tehát
olyan kibeszélés, mellyel föloldódhatik a
megfeszí!ettség tudatában élő, egyén és kö
zösség bűneit magára vállaló ember. A sze
replők közül egyedül csak az államalapító
alakja kötődik valamelyest az ismert tör
ténelemhez. A többiek - legalábbis ebben
a költői álomban - szemünk előtt lesznek
Ísmeretlenekból naggyá. Mindeniküknek
megvan a saját szenvedéstörténete s ezen
belül a maga igazsága: Gizella így sohasem
volt királyné, ehhez a virágcsokorral a
gyertya-oltárt ostorozó indulata is kellett,
amint gyermeke teteme fölött szinte kivet
kőzik emberi mivoltából; Vászoly is több
Vazulnál s a Főpap is Szent Gellértnél, épp
a költői alakteremtés miatt. A szerző a leg
csodálatosabb "hamisítást" egy sohasem
volt táltos, az Öreg (óbéli ember) föltá
masztásával érte el. Bár ez a beszédmódjá
ban évődő, népi bölcsességgel kemény



igazságokat osztogató figura alapáflása va
lamelyest Tiborera üt, a dráma szerkeze
tén belül fontosabb szerepet tölt be, mint
amaz. Ratkó merészségét jelzi, hogy az
Öreg szinte egyenértékű Istvánnal; a törvé
nyeket szigorúan végrehajtó, de azok igaz
ságaiban némelykor kételkedő király azért
annyira összetett jellem, mert benne lakik
még az a pogány rész is, melyet a táltos
dobbal világokat megidéző ember és élet
szemlelete jelképez.

A majd ezer évvel ezelőtti bonyodalom
van annyira gazdag, hogy nyugodtan lehet
új történésekkel tetézni. Adrámaköltő

ilyesféle kalandozásainak se szeri, se szá
ma. Ha a jelenetezésben, éppen a költői

beszéd kifuttatása miatt, némelykor elbi
zonytalanodik is, mértékkel illeszti egybe
jelen és múlt látomásokban földerülő konf
liktusait. Nyugodt, kissé archaizáló vers
beszéde annyira természetes, hogy a blank
vers emelkedettsége mellett sem hangzik
idegenül az édes ritmusú pogány regölés.
A Segítsd a királyt! három fölvonásában a
költői világkép azon szinei is látszanak,
melyeket korábban elfedett a prófétikus
póz. A társadalom bajaira érzékeny, min
dig akcióállapotban lévő író ezúttal mintha
megcsendesedett volna; anélkül, hogy föl
adta volna tartását, moralításában most
már sokkal inkább a szenvedö emberre
néz, kételyeiben saját lelkének szörnyeivel
viaskodik. Egy király fájdalmában megtö
retett, és Ratkó - önvizsgálatnak sem utol
só - "történelmi" megidézésében nem átal
lotta kölcsön venni ama híresség maszkját.

István ahallottakon állva, szembesülvén
a lázongó urakkal, még egyszer saját ítélő

széke elé akar lépni. Miután a szemét az
égre függesztette, eljön megvilágosodása. A
fény a megtöretett embernek már csupán
káprázat, de így is visszautalhat az önma
gának is fájó igazmondó', az Öreg bölcs me
ditációjára. "ÖREG: Hitem szerint a te
remtő Atya / kétízben gondol igazán veled:
/ életre rendel s a halál után /. eligazítja
égi sorsodat. / A két idő közt teljesen sza
bad vagy. ISTVÁN: S ha eltévesztem, mert
jelet nem ád, / megbüntet érte irgalmatla
nul. ÖREG: A jel te vagy. És én. És minden
ember / minden teremtett lélek, lelkes ál
lat, / s a millió fű mind külön-külön. / Fi-

gyeld a fát, az elvetett magot, / Ő igyekszik
teremni bennük is. / Ismerd meg magad és
Istenre ismersz."

Nagy András László, híven a szerző uta
sításához, a darabot három fölvonásban
játszatja. Rendezése:' megrendítő. Ehhez az
ünnepélyes, tömjénfüsttel talán kissé túl is
bonyolított látomáshoz kitűnő társakra ta
lált; a díszletet Szlávik Istváll m. v., a jel
mezeket Szakács Györgyí m. v. tervezte. A
követ imitáló "ponyvaszínpad" egyszerre
archaikus és időn kívüli, a háttérben egy
kápolna uralja. Á hatalmas, kinyitható és
becsukódó ajtószárnyak jól szolgálják a je
lenetváltozásokat, ezenkívül alig van szük
ség más tárgyra (stilizált trónszék, egy
több funkciót ellátó "láda" stb.). A rendező'

a darab lelkét fogta meg, amikor Istvánt és
az Öreget állította a középpontba. István
vívódása és önmagával vívott csatája 
mindehhez az Öreg még arcának egyíkfe
lét hozzá is adja - annyira nagy szerep,
hogy hozzá képest mindenik csak kiegészí
tő. Figyelve' az egymásra indázó, egyik a
mást át- meg átszövő kapcsolatokra, a gon
dolati mélységet tárta föl, természetesen
ügyelve a nyelv szépségére is. Az egész
előadásban van valami liturgikus vonás,
két erős pont: Durkó Zsolt modern hang
szerelésű Halotti beszéde és István darab
záró imája közt zajlott a "mise". Ebben a
vonulásban - ez a színészvezetést dicséri 
minden szereplőnek pontosan meghatáro
zott helye van, az alakítandó figura köve
telte hangsúlyokkal: Csikos Sándor szépen
artikulálva, tisztán állította elénk Istvánt, s
noha artisztikus arcát még nem szántják
olyan erős barázdák, mint az öreg királyét,
meg tudta mutatni a két tűz közt vergődő

ben az egyetemes szenvedőt. Holl István,
ismét megbizonyosodhattunk róla, nagy
színész. Smink nélküli ezeré\leS sámánja
előre- és visszafele is látott az időben; s
ahogy a színész az égig. érő fa leveleit,
mind följebb és följebb haladva tépdeste,
úgy világosodott meg előtte fokozatosan
egy-egy titok. Ez a vén táltos, gyöngéd évő

désével és határozott rendreutasításaívál,
a nép képviseletében ítélkezett, s -eme "ta
nító" jelleg mellett is meg tudott maradni
egyszerü iembernek. Bárány Frigyes Fő

papja a rend, az ész, a forma törvényét hir-
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deti; kimért, elegáns, és Isten követeként
sugárzik belőle a hit. Keménysége csak az
Öreg mellett tud némiképp föloldódni, s
Bár-ánynak volt kifejezőeszköze eme váltás
megmutatásához.

A kisebb szerepekben a Gizellát alakító
Szabó Tünde játéka kívánkozik az élre; kü
lőnösen az -a nagyjelenete megkapó, mikor
a királynő már-már eszét vesztve "leszá
mol" a fia fölött virrasztó gyertyeerdővel, s
mikor a fényt férjeura arcához közelítve,
szinte meg akarja vakítani Istvánt. Szigeti
András érzékeny Yászoly volt, erős, hatá-

rozott méltóságatiszteletet követelt a látók
körében is. Juhász György bár jól érzett rá
a fiatal Zerénd lázongó magatartására, né
melykor pattogó beszédmódja rontotta az
alakítás értékét. Csetét, sajnos beugróként,
Horváth István vitte színre, lámpalázasan,
küszködve a kis szerep valódi mélységével.
Gados Béla (Décse) alakítása, akárcsak a
néma igricet némi pantomimmal megjele
nítő Rudas Istváné; belesimult az össz
képbe.

Szakolczay Lajos

Kiállítás____I

Bálint Endre kiállítása'
Az elmúlt év végén láttuk a Műcsarnok

ban a hetvenéves Bálint Endre kiállítását,
akinek a neve az elmúlt évtizedekben egyik
szinonímája lett il. modern magyar művé

szettörténetifolyamatosságának.
Bálint Endre, aki kora ifjúságában közeli

kapcsolatba került Szentendrén Vajda La
jossal, pályája elején egészen másfelé ke
reste saját lehetőségeit és útjának irányát.
Gyakorlatilag még a negyvenes évek köze
pén, az Európai Iskola szerveződésekor is
másfelé tájékozódott. Jó példa' erre az
1945-ben készült Lossonczy Ibolya-portré,
amelynek akár Czóbel Béla oeuvre-jében is
meglenne a helye. A negyvenes évek végé:
től, az ötvenes évek elejétől azonban már
szinte programszerúen vállalta a vajdai
hagyatékjnegörzését és továbbörőkítését.

Önkéntes elkötelezettségében nemcsak a
fiatalon meghalt mester szellemét igyeke
zett megidézni, hanem már-már-szakrális
gesztussal- festészeténel<egy-egy ismert
motívumát is kiemelte s jelképpé fokozva
mutatta föl új és új kontextusban. A sema- _
tizmus éveiben ez a fajta művészet nem
juthatott nyilvánossághoz, s így csak egy
viszonylag szűk baráti körben hathatott.
Mégis, jórészt az ő hatása alatt indult el
pályáján egy fiatal művésznemzedék, ame-

lyik egy misztikus töltésű szürrealizmus
irányában kereste a kifejezés új lehetősé
geit. E fiatalok közt volt Márkus Anna (a
későbbi Anna Mark) és mindenekelőtt

Ország Lili, aki aztán egyike lett a hatva
nas évtizedben legjelentősebbhazai meste
reinknek.

Az ötvenes évtized végén Bálint néhány
évet külföldön töltött, munkáival holland,
belga és francia galériák kiállításain sze
repelt. 1959-ben komoly elismerést szer
zett magának a Jeruzsálemi Biblia illusztrá
cióval, amelyeknek híre valóságos legenda
ként érkezett haza. Ezek az illusztrációk
már a maga érett tökéletességében mutat
ják művészetét. Képeinek ekkor vált saját
jává az a fajta szorongató nyugalom, amely
mindmáig legszemélyesebb jellemzője az
életműnek. Kompozíciói kiegyensúlyozot
tak lettek, miközben a kifejezés rejtélyes
homályba burkolódzott, amelyen csak a
megjelenítés dekoratív szépsége dereng át.

A hatvanas évek elején hazatért mester
munkái mind gyakoribb szereplői lettek a
kiállításoknak. Eleinte persze inkább csak
egy "második nyilvánosság" fórumain 
különböző klubokban, vidéki helyeken 
jelentek meg, de rövidesen elfoglalták
helyüket a nagyobb kiállítótermekben is.
Ez a nyilvánosság végre lehetővé tette,
hogy művészete valóságosan is betöltse a
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