
helyét a külső országokban szekésos szín
játékokhoz viszonyítva is.

A kiadvány eddig ismeretlen adatai pon
tosan tájékoztatnak, melyik városban, kol
légiumban, mikor létesült jezsuita teátrum,
szinpad, nézőtér, mikor újitották fel a régit
.vagy építettek teljesen újat, Staud Géza

[ SZINHÁZ

Sőtér István: .Júdés
A veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka

Bármíly . furcsán hangzik is: Sőtér István
személyében drámairot avatott a veszprémí
Petőfi Színház, hiszen 1947-ben, a Magya
rakban megjelent Júdás című drámáját
eddíg csak a Színművészetí Főiskola végzős

hallgatói játszották az Odry Színpadon,
rníndössze kétszer. A magyar dráma iránt
tapasztalható érdektelenség egy kitűnő

lehetőségeket sejtető szinműiróí pályát
akasztott meg, hiszen Sőtér István' e darab
jában a színháznak olyan lírai és paraboli
kus lehetőségeivel kísérletezett. amelyeket
most úgy fogadott a magyar színházi élet,
mínt importált újdonságokat. A legnagyobb
elísmerésselszólhatunk a Petőfi Színházról,
mely Sík Ferenc rendezésében érezhető

kedvvel és együttérzéssel vitte színre a
müvet, s vele nagy sikert. aratott buda
pesti vendégszereplése alkalméból. a Víg
színházban.

A Júdás, jóllehet Jézus egyetlenegyszer
sem jelenik meg benne személyesen, két,
egymással ellentétes szándék és cél drámai
összeütközésén alapszik, melynek az a
mozgatója, hogy az emberiség távlatában,
tehát egyetemes méretekben csak Jézus tud
gondolkodní, míg Júdá~ a közvetlen célt
látja maga előtt: hazáját fel kell szabadí
tani a rómaiak zsarnoki urálma alól. E célt
éppen Jézus által akarja megvalósítani :
felhasználva a jeruzsálemi bevonulás alkal
mával összegyűJt hatalmas tömeget, melyet,
hite szerint, könnyen tud majd a maga olda
lára állíteni. Amikor fölismeri Jézus kül
detésének leglényegét, a megváltás művé

nek nagyszeru voltát, vállalkozik az áruló
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fáradhatatlan buzgalommal kutatta fel eze
ket az adatokat is, sokszor nehezen olvas
ható kéziratok lapjairól. Elismeréssel kell
adóznunk neki, többek közt, a nehezen hoz
záférhető források nyílvánossá tételéért.

Varga Imre

szerepére, hogy így lehessen részese az
isteni terv megvalósításának.

Ez az értelmezés természetesen igen iz
galmas kérdéseket vet föl, s arra készteti
a darab nézőjét. hogy megkísérelje fel
fejteni a mű időszerű üzenetet. mely a
valóságos és virtuális személy összeütkö
zéséből bomlik ki. Sötér István alighanem
arra irányítja figyelmünket, hogya nagy,
egyetemes tervek megvalósításábOl úgy is
kivehetjük a részünket. ha emberfeletti
áldozatokat vállalva, készséges közreműkö

désünkkel lemondunk a magunk személyes
érdekeiről. Júdás nemcsak erőt hordoz
magában, hanem az önátadásnak ezt a ke
pességét is, s amikor a dráma végén a Jé
zust megjelenítő előkép, Lázár szól hozzá,
kettejük felforrósodó párbeszéde voltaképp
azt az emberi ésszel és beleérzéssel fel
foghatatlan megbocsátás igéit is magában
hordja, ami megsemmisíti ugyan az idő

szerű cél érvényességét, de' egy nagyobb,
általánosabb emberi és isteni üdvrend meg
valósulásának lehetőségét sejteti. Júdás
kezdetben egyetlen nép forradalmát igyek
szik közvetve megvalósítani, Jézus pedig
általában az emberi szemléletet és célra
orientáltságot változtatja meg azzal az
elhatározásával, hogy vállalja a kereszt
áldozatot, s megnyitja az üdvözülés lehető

ségét. A dráma tehát végső soron a bűn,

mégpedig a tudatosan megvalósított bűnös

tett árán kiáradó kegyelmi művet ragadja
meg, s ezzel nemcsak dramaturgiai, eszmei,
hanem egy hallatlanul izgalmas teológiai
kérdést is exponál. Ennek elemzésére termé
szetesen nem a színmű vagy egy előadás

kapcsán kell sort ker ítenűnk, azt azonban
mindenképp érdemes elmondanunk, hogy
felvetésével a dráma olyan vonzó több
értelműséget rejt, amely a legmodernebb
irodalom alkotásaival rokonítja.

Sík Ferenc rendezői elképzelését nyilván
az a törekvése irányította, hogya két szíé
rát - a reálisat és a valóságosat, a virág
vasárnapi bevonulás időszerű és üdvtörté-



neti következményeit egyaránt megjelenít
se. A reális, emberi érdekek összeütkö
zését és (j' darabban testetlen jézusi áldo
zatot s annak távlatait emberi ésszel, nézői

azonosulással felfogható eszközökkel jeleni
tette meg a szinpadon, szereplöí hatalmas
gesztusokkal, olykor valóságos táncmozdu
latokkal, él karatéból kölcsönzött fogások
kal csapnak össze egymással. A szándék
világos: a rendező .Töldkőzelbcn" tartja az
eseményeket is, az eszméket is, a meg való,
sitás azonban némiképp egy;netlen, hiszen
rendkí vül finom és jelképes mozdulatok
keverednek már-már naturális elemek kel.
Sik Ferencnek kitűnően sikerült áthidalnia
azt a nehézséget. hogy Jézus nincs szemé
lyesen Jelen a drámában: remek szinhatá
sokkal és világítási effektusokkal teremtett
olyan közeget, amelynek segitségével mind
végig érzékelhettük a másik világrendnek
nemcsak jelenvalóságát, hanem földi létünk
ben való közreműködését is. Minden vonat
kozásban hiánytalan élményt jelentett a
harmadik felvonás, amelyben. a színészek
teljesen azonosulni tudtak a szerepeik
kinálta lehetőségekkel. Ekkor a Pétert
megjelenitö Borbiczki Ferenc valóban olyan
volt, amilyennek az árulóból lett "köszik
lát" elképzeljük, aki a kegyelem birtokában
képes lesz hatalmas küldetése megvalósí
tására. Ekkor bomlott ki igazán a "kedves
tanítvány", János (Kolos István játszotta
a szerepet. mindvégig finom tartózkodással)
alakja, s ekkor éreztük meg a feltámasztott
Lázárt megszemélyesítő Benedek Gyula já
tékában azt a többletet, melyet a dráma
kölcsönöz neki, "elökép" - jellegét hangsú
lyozva. Ez a felvonás azt is sejtette, hogy
a további előadások során a darabban még
olyan lehetőségek rejlenek, melyeket eddig
még nem sikerült teljesen megvalósítania
sem a rendezőnek, sem színészeinek. .

Ez utóbbiak közül a vendégként Júdás
szerepét alakító. Funtek Frigyes hordozta a
legnehezebb terheket. Míg az első részben

inkább külsöséges eszközökkel -- hang
erővel és felfokozott mozdulatokkal ~ fe
jezte ki lelke' drámáját, játéka mind for
róbb, mind átéltebb lett, a mű utolsó jele
neteiben pedig szinte remekelt, amikor be
teljesedő személyes tragédiáj ának szor itásá
ban, görcsös reménykedéssel kereste a meg
igazulást. Mártát Töreky Zsuzsa jelenítette
meg, finom, áttetsző e lek ításban.' Mind
végig buzgón szorgoskodott, s ezt úgy
tette, hogy sosem éreztünk kedvet a neve
tésre, legfeljebb akkor, amikor szerepe
szerint finom és ironikus célzások hang
zottak el a mindenkori háziasszonyi túl
buzgásra. (Ezek sem idegen elemek a darab
testében, hiszen lehetőséget adnak a drámai
feszültség tompítására.) Júdás alakja mellett
Magdolnáé az, amelyik egyfajta jellem
fejlődés megvalósítására lehetőségeket ki
nál,s ezeket Vörös Eszter meggyözöen
kibontotta. Megjelenése szép és artisztikus
volt, még hiánytalanabb illúziót kelthetne,
ha néhány túlhangsúlyozott gesztusát fino
mítená. A józan és szerepe szerínt gonosz
farizeus szerepében igen jól állt helyt
Szél yes Imre.

Nagy és eredményei révén meggyozo
munkát végzett a dráma szceníkusa, Bakó
József, a rnű szelleméhez alkalmazkodó

. volt Bartha Lászlo kitűnő s a változatlan
ságával is távlatokat sejtető díszlete, s
alkalmazkodó, finom jelmezeket tervezett
Füzy Sári.

A bevezetőben arra útaItunk: Sőtér Ist
ván drámája némiképp megkésv'e került a
nagyközönség elé. Oszintén reméljük, hogy
a megkésettség mégsem jelenti egy oly
igéretesen induló színműiróí pálya első s
egyben utolsó állomásét. s a meleg fogad
tatás a veszprémi Petőfi Színház munka
társait továbbra is' a magyar dráma ügyé
nek Ielkaroláséra, Sötér Istvánt pedig ujabb
drámai művek írására ösztönzi.

Rónay László
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