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AQUINCUMBAN 

Véghelyzetben a provin-
cia, a barbárok serege áll a 
Duna partján. Aquincum 
népe mennyire éli a ve-
szélytudatot? — erről gon-
dolkodik Jékely Zoltán da-
rabja. amit a gyulai Vár-
színházban Iglódi István 
rendezésében láttunk. J é -
kely elegáns bölcsességgel 
láttatja a kicsinyes pers-
pektívát, az önösség külön-
bejáratú terrorját olyan 
pillanatban, amidőn egység-
re, távlatos összefogottságra 
lenne szükség. Aquincum 
sorsa már nem hatalmi és 
katonai kérdés, mondja J é -
kely szarkasztikus játéka, 
hisz embereknek etikai ösz-
szehuttyanása okán érett az 
elbukásra. Jékely nem írt 
magasztos és fennkölt tra-
gédiát; mondandója nem 
engedte. Ahogyan az az 
aquincumi hadvezetés 
oroszlánokkal reméli meg-
védeni a tartományt, ilyen 
belső fantom-oroszlánként 
él például Lupus koszorús 
sírvers-költő tanítványában 
az önáltató hűség, hogy 
nem menekül. Mert káosz, 
és dezorientáció lett úrrá. 
Nincs már terv, elképzelés 
az összefogásra. 

Iglódi István kettétörte a 
darabot és az előadást. Az 
első részt, ami Lupus köré 
szerveződik, a Várban ját-
szatja. Közeliségében gú-
nyos, árnyaltságában találó 
helyzetekben és portrékban 
itt él Jékely gondolata; a 
második rész viszont kivo-
nul a tószínpadra és a szi-
getre, és az előadásból revű 
kerekedik. A játék elveszti 
dimenzionáltságát. A harc-
ba készülődés itt valóságos 
shakespeare-i királydráma 
komolyságát stilizálja, s ép-
pen nem azt, amiről a darab 
szól, hogy e káoszban utolsó 
„remény" az oroszlánok 
hadba küldése. S hozzá: az 
ironikus mitologikus költői 
ötlet színpadi leleménye-

ként sincs igazán kitalálva 
és végiggondolva. Iglódi 
mintha inkább elbújtatná, 
mintsem felnagyítva gro-
teszk lényegét adná ennek 
az oroszlánokkal szerve-
zett háborúsdinak. S a ren-
dező felszínességét mutatja, 
ahogyan a darab eredeti 
záradékát, amikor is Lupus 
kedvesével egy kőkoporsó-
ba bújik, megtoldva egy mai 
utalással, miszerint gitáros 
fiatalok sokasítják be a te-
metőt és andalító dúdolás-

ba kezdenek. Mert, hogy ha 
még valamiféle újmódi i f -
jonti barbarizmussal száll-
nák meg a holtak otthonát, 
érteni vélnénk egy újabb 
keserű aktualitást, bár ez is 
erőltetett és felesleges vol-
na. De ez az ücsörgő-dúdo-
ló idill émelyítő. Visszafe-
lé is azt kell gondolnunk, 
hogy Iglódi nem gondolta 
igazán végig, vagy nem ér-
tette meg igazán Jékelyt. A 
nyári kánikulában másképp 
hűsít a juice, és megint 

másképp a cukrozott limo-
nádé, ennek műfaji tanulsá-
gait bizonyára fölösleges 
részleteznem. 

Jékely pompás figurákat 
teremt, s a színészek közül 
jó néhányan, Iglódi vezeté-
sével kibontották a karak-
tereket. Az első részt mél-
tathatjuk igazán, a máso-
dikban érzékelhető, mint 
hiányzik nekik is a közön-
ség közelsége. Őze Lajos, 
kicsit az alkoholmámorból 
ébredező, botladozó járású 
költő eljut addig a keserű-
ségig, amikor elkopik mel-
lőle a világ; vagy inkább ő 
tűnik el a zajgó rendetlen-
ségből? Komédiázik, s leg-
belül a magány állapotát éli 
és szenvedi. A három ta-
nítvány között a buzgól-
kodó, szolgálatkész Dezsé-
nyi Péter volt leginkább 
karakteres, Hodu József 
fennkölt hősiességre apel-
láló portréja nem élt igazán, 
mert a rendező a pöszítő 
beszéddel a könnyű nevet-
ségesség felé engedte el. 
Szerencsi Éva bohózati 
hisztériaként rettegett Krá-
nitz Lajos dühétől, aki gla-
diátori minőségében jól ad-
ta a baleket. Ferenczy Cson-
gor, mint hatósági jós nagy 
hangú társadalmi szolgála-
tos, jó portré a magakelle-
tő rúzsos ajkú Baranyi 
László udvaronca, nagy 
hangú, majd meghunyász-
kodó korcsmáros Katona 
János. 

Remélhetően az Oroszlá-
nok Aquincumban a gyulai 
tíz előadással színi életünk-
ben nem tekintendő letu-
dott penzumként. Újabb 
előadást és értelmezést ér-
demel, s írója pedig, ha éle-
tében nemigen érhette meg, 
legalább örök álmában 
hadd álmodja, hogy újabb 
bemutatókra invitálják. 

Ablonczy László 

OROSZLÁNOK AQUINCUMBAN (Gyulai Várszínház). 
Őze Lajos és Igó Éva 


