
tiben.•Ez a közösség az egyedüli. Ez:a közösség"
- írja Hamvas. Itt kezdődik az ünnep. Ahol a
titáni Én minden maradéka: .a faj, a nemzet, a
szellem, a nyelv" is feláldoztatik. A .kollektív lét
megvalósulása".

Veszélyes és égető szavak. Különösen a mai
időkben, amikor a varázspálca a bűvészinasok

kezében van. És még valami. E könyv egyik
legfontosabb problémája maga a könyv, a mű

elkészítése. Az a végletes aszkézis, amellyel
Hamvas a megvalósulás utáni lemondást megfo
galmazza: .A mester ösztönszerűentudja, hogy a
munkája fölött érzett gyönyörűség ellen ön
magát be kell oltania. Amíg örül, kontár." Hamvas
tudja ezt, .csak mulandó művet érdemes kiadni;

Színház

Sík Sándor: István király

SzínháZi hagyományaink szerint valamely jeles
magyar történelmi drámát illik játszani színháZ
avató díszelőadásként. A veszprémi Petőfi

SzínháZ 1988 novemberében, fél évszázados
szünet után újra színpadra állította Sík Sándor
István király című tragédiáját. Aktualitását a
Szent István jubileumi év, a városnak Szent
Istvánhoz, Boldog Gizellához és Szent Imréhez
fűződő történelmi kapcsolata, valamint a kettős

Sík Sándor évforduló adta. Elsősorban Hegyes
halmi László színháZigazgató érdeme, hogy
meglátta az 50 éve nem játszott tragédiában a
korszerü színháZi esemény lehetőségét.

Kevesen emlékeznek már az István király
1938-as Nemzeti SzínháZbeli előadására. Akkor
csak felújították az 1933-as rendezést: 3 felvoná
sos tragédiaként nagy történelmi tablök formájá
ban, színpompás díszletekkel, jelmezekkel. teljes
szövegés szereplőgárda felvonultatásával kapott
méltó helyet a darab a történelmi drámák sorá
ban - Tátray Ferenc rendezésében.

A mostani veszprémi előadás a darab
megújítására vállalkozott. A címlapon szereplő

.az utolsó öra" alcím is arra utal, hogy ebben az
előadásban a tragédia sűrített cselekményét,
legfontosabb mozzanatait kívánta összefoglalni
paál István és Tordy Géza rendezése.

A 3 felvonásos tragédiából 2 részes, sűrített

cselekményú előadás készült, Ez egyrészt Sík
Sándor erőteljes nyelvezetének köszönhető,
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a halhatatlan maradhat kézjratban", Életével,
személyes példájával, tartásával bizonyított. Nincs
sZüksége elismerésre, igazolásra. Thdja, hogy
sorsával mindenkinek egyénileg kell megbirkóz
nia és ezért semmiféle jutalmat nem várhat. csak
a dolgát kell megtennie. Nincs segítség. És tudja,
hogy "a halhatatlan mú nem itt történik. Feljebb.
Beljebb. S ami benne van, az ember és Isten
között történik. Megtörtént. Akkor is, ha senki se
tudja. És Isten emlékszik reá szívében, mikor már
a papírok elégtek, úgy, ahogy egy porfir obeliszk
elporlad, mint a homok. Nem könyv dolga már,
nem kell neki olvasó." (Akadémiai Kiadó)

Kelényí Béla

másrészt annak a rendezési elvnek, amely a mü
tengelyébe a pogány-keresztény, illetve ma
gyar-idegen ellentétpárt állította. Így hang
súlyossá tette István király uralkodói felis
merését, amelyet így fogalmazott meg Gizella és
Ilona ( Imre király özvegye) számára: "Vazul meg
azt veti szememre. hogy a keresztény ölte meg
bennem a magyart. Ti nem értitek, hogy ez a
kettő nem kettő, hanem egy. Istenem, egyiktek
sem érti! De hiszen nem is érthetitek: tibennetek
nem egy. Csak énbennem, magamban. De eggyé
kell lennie, hamarosan eggyé kell lennie az én
drága népem szívében is, mert meghalunk, ha
eggyé nem lesz ..."

Sík Sándor István királya egyszerre uralkodója
és apostola is népének, aki hisz a magyarság
európai hivatásában, jövőjében. Egyszerre ren
det kívánó, szigorú úr, akit még ellenfelei is
csodálnak, becsülnek - ugyanakkor alázatos,
imádságos, irgalmas atyja hazanépének és rnín
den magyarnak.

Az "utolsó óra" István királyát Szoboszlay
Sándor, kiváló rnűvész "élte" a közönségszámára.
Valóban: nem játszotta, hanem élővé, hitelessé
tette, testközelbe hozta a nagy király alakját.
Egyszerre volt a halál kapujában álló fáradt,
megtört ember, akinek hangja is fakó, el-elesuk
lik már, s ugyanakkor megtörtségében is határo
zott politikus, hajthatatlan, megtéveszthetetlen
vezér, aki átlát minden cselszövésen, olvas a



másik ember lelkében, és abszolút tekintélyt
követel magának; merttudja, hogy hatalma Isten
től van, az Ő akaratát közvetíti a sorsdöntő
órákban. Mert sorsdöntő ez az "utolsó óra": lesz
e alkalmas utódja, aki majd megtartja népét,
országát magyarnak és kereszténynek, akiben
valóban eggyé vált ez a kettő.

Tragédiájának lényege az, hogy sem Orseolo
Péter, a velencés (aki a német császárhoz hajlik
és gyűlöli a pogány magyart), sem pedig a másik
rokon, Vazul (aki konok pogány és gyűlöli az
idegent) nem látszik megoldásnak. Bármelyiket
váIasztja utódjául, véres testvérharc, iszonyú
pusztulás lesz a következménye. Tehát nem a
"döntésképtelenség" vagy éppen a téves döntés
okozza István tragédiáját, hogy tudniillik Vazult
elveti, pedig fiaiban fog továbbélni műve - mint
ahogy ezt Nemeskürty István állítja a Petőfi

Sándor Színház műsorfüzetében -, hanem az,
hogy prófétai látással megéli országalapító mű

vének emberi, átmeneti bukását. Mert nem ott ér
véget SíkSándor drámájában István király szere
pe, ahol a veszprémi előadásban befejezték a
darabot, amikor is István végső kétségei közt
felkiált: "Mit akarsz velünk, Uram? Mit akarsz
velünk? ..." sajnos ez a változat teljesen kihagyta
a mű zárójelenetét, melyben István felismerve és
elfogadva utolsó óráját, egyúttal elfogadja lsten
akaratát is, és koronáját, hatalmi jelvényeit 
országának jelképeként - lsten kezébe helyezi:
"Most már nincs semmi más . .. Csak az lsten ...
Nincsen, aki szeresse őket! Nincsen, aki védje
őket! Csak az Isten ... Én a Te kezedbe adom az
országot. Ez az ország mától a Te országod.
Meglátom, összetöröd-c azt, ami a tied."

Film

A XX. Magyar Fllmszemléről

Mint esztendők óta szinte mindig, most is a
dokumentumfilmek adták elsősorban az izgal
mas és megrendítő Iátnival6kat a filmszemlén.
(A dokumentum-műfaj előretörésével számolva
hagyták el a szemle nevéből a "játék" jelzőt,

beismerve ezáltal, hogy idehaza újabban nem a
képzelet mozg6képes játékaival hódít a film
művészet, hanem val6ságföltár6 erejével, törté
nelmi tisztázásra kész igyekezetével.) Adoku·

A veszprémi István király - e hiányosság
ellenére is - megtaláIta az utat a közönség
lelkéhez. Sőt talán nagyobb a hatása, a gondolat
ébresztő ereje, mint 50 évvel ezelőtt volt. Ebben
nagy része volt a színészi formálásoknak is.
Fazekas István Péterhercege a cselszövő, idegen
barát, kegyetlen, törtető zsarnokjelölt példája.
Borbiczki Ferenc Vazuqa hatalmas erővel jele
níti meg a visszahúzó erők féligazságát - a
szabadság és hagyomány jelszavával önzően

visszaélő népvezért. Gyöngy, a felesége - Do
hos Ildikó alakitásában - válik izzó alakká,
ahogy harcol férjéért, fiai jövőjéért, ugyanakkor
érezteti István iránti tiszteletét, rajongását is.
Mintegy ellenpontja Gizella királyné Kakuts
Ágnes formálásában. Gyöngy vérbő, indulatos
magyar asszony, aki idegennek érzi magát a
magyar királyi udvarban, és kolostorba vágyik,
Koltai Helga Ilonája jól idézi Imre herceg
emlékér, tisztaságát, emberi nagyságát. Kőmíves
Sándor az "öreg táltos" szerepében félelmetes
erővel varázsolja elénk a pogány múlt és jelen
rémségeít, veszedelmeit, ugyanakkor alakitásá
val az ősi magyarnépköltészet erejéről is tanús
kodik.

Az egyszeru, statikus díszlet (Árva György
munkája) a fehérvári királyi udvarházban játszó
dó események alkalmas színterének bizonyult.
Mártha István kísérözenéie - a fényhatásokkal
együtt - erőteljesen érzékeltette a keresz
tény-pogány ellentétet.

SíkSándor művével nem csupán egy megújult
színházat avattak Veszprémben, hanem újra fel
fedeztek egy igazi magyar drámát.

Borián Tibor

mentumfilmek hatásávallegfeljebb azok a játék
filmek kelhettek versenyre, amelyek a személye
sen megélt történelmi emlékeket emelik át a
művészet szférájába. A fikciónak csak a külső

ségek, a játékkeretek megteremtésében hagynak
helyet ezek az alkotások. Mondandójukban azon
ban ott dörömböl kíméletlenül a non-fiction, az
átélő, a túlélő ember tanúsítványa: amit ezeken a
filrnkockákon lát a tisztelt publikum, mind meg
szenvedett val6ság.

Téglásy Ferenc játékfilmje, a Soha, sehol,
senkinek sajátos mödon sokkal nagyobb síkere-
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