
Az elôadás (szín ház)kul tu rá lis kon tex tu sa:

AFák lya láng ôs be mu ta tó ján húsz per ces volt a
taps  vi har. Itt rög tön áll junk is meg, mert ér de -
mes kri ti kai lag vi szo nyul nunk a vas taps le gen -

dá já hoz, hi szen a ko ra be li né zô tôl el vár ták az éljen -
zést: Lé tay Ve ra, a kor nagy szí ni kri ti ku sa, ké sôbb
a Film vi lág fô szer kesz tô je ír ja igen bát ran 1968-ban:
„Illyés Fák lya láng ja va ló di arany. S ez az is mé telt
meg bi zo nyo so dás ta lán na gyobb mû vé szi si ker,
mint az 1952-es be mu ta tó húsz per ces taps vi ha ra.
(Ak ko ri ban sze ret tek tap sol ni.)”2 Az ’52-es ôs be -
mu ta tó ren de zô je, Gel lért End re nem csak ezt a da -
ra bot, de a tel jes Illyés-kor puszt is meg ren de zi, és
Ma jor mel lett tíz éven át a Nem ze ti Szín ház há ború
utá ni arany kor sza ká nak nagy ren de zô egyé ni sé ge.

Fel vé tel hí ján az elôadás ról egy részt hi po té zi se -
ket al kot ha tunk ko ra be li fo tók és kri ti kák se gít sé -

gé vel, más részt szin tén elem zé sünk tár gya kell,
hogy le gyen Pe thes György ’68-as felújí tá sa Gel lért
ren de zé se alap ján, hi szen a té vé já ték Gör gei -a lak -
ja a kul tu rá lis em lé ke zet ben össze fo nó dik Bes se -
nyei tes té vel. A drá ma szö ve get ma el sôd le ge sen ez -
zel a szín re vi tel lel azo no sít juk, amely erô sen hor -
doz za az öt ve nes évek kur zusfilmjei nek stí lus je -
gyeit: így könnyen eszünk be jut hat nak Ke le ti
Már ton filmjei pl. a Föl tá ma dott a ten ger já ték stí lu -
sa, igaz ság- és üze net köz ve tí tô szán dé ka, ideo lo gi -
kus haj la ma, kü lö nös kép pen So ós Im re ka rak te re,
ami az igaz ság hoz min dig hû, szál fa de re kú ma gyar -
ság áb rá zo lást il le ti. Nem vé let le nül ját szot ta ké sôbb
szín ház ban So ós Im re Jó zsa sze re pét.3 1968-ban,
Pe thes sel egy év ben a da ra bot Bod nár György is
szín pad ra ál lít ja, de csak a két fô sze rep lôt tart ja meg
az 1952-es ren de zés bôl. Bes se nyei Fe renc ezért a
sze re péért tér vissza a Nem ze ti Szín ház ba: „Az tán
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Mit gon dol junk a vas taps ról 
a Fák lya láng be mu ta tó ján? 

Gel lért End re: Fák lya láng, 1952.1

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
Illyés Gyu la: Fák lya láng, Ka to na Jó zsef Szín ház (A Nem ze ti Szín ház Ka ma ra szín há za), Be mu ta tó dá tu ma: 1952. 12.12.2
(ôs be mu ta tó Ren de zô: Gel lért End re, Dísz let ter ve zô: Var ga Má tyás, Jel mez ter ve zô: Na gyaj tay Te réz, Tár su lat: Nem ze ti
Szín ház, Szí né szek: Bes se nyei Fe renc (Kos suth La jos), Ung vá ri Lász ló (Gör gei Ar túr), Má thé Er zsi (Kos suth né), Kár pá ti
Zol tán (Sze me re Ber ta lan), Si mén fal vi Sán dor (Csá nyi Lász ló), Ár va Já nos (Vu ko vics Se bô), Már ki Gé za (Hor váth Mi hály),
Lend vay La jos (Bat thyá ny Káz mér), Ke resz te si Bé la (sze rep ket tô zés – Au lich La jos), Som ló Ist ván (sze rep ket tô zés: Au lich
La jos), Bi ha ri Jó zsef (Jó zsa Mi hály), So mogy vá ri Pál (Mol nár Fer di nánd), Bod nár Je nô (Ihász), Amb rus And rás (And rás),
Bán ffy György (Se be sült tiszt), Já ray Sán dor (Kos suth se géd tiszt je), Hor váth Im re (Gör ge y se géd tiszt je), Ka ló Fló rián
(Egy tiszt).

2 Lé tay azt ál lít ja, hogy a da rab nem csak le rom bol ja a ha mis il lú zió kat, ha nem iga zia kat is ál lít a he lyük be. De egyút tal ezzel
kap cso la tos di lem mái nak is han got ad: „Ha a zse niá lis Gel lért End re él ne, bi zo nyo sak le he tünk, ma nem ugyanúgy rendezte
vol na meg a da ra bot, mint ti zen öt év vel ezelôtt. Mi vál toz tunk meg na gyon (…) Mint ha az elôadást a drá ma lé lek ta ni alap -
anya gá tól ide gen ha zafias pá tosz olaj ré te ge von ná be. A fe szes atil lák, bo do rí tott pa ró kák, baj szok, sza kál lak in kább egy
ko ra be li bor bély üz let bril lan tin sza gát áraszt ják, mint az utol só ara di mi nisz ter ta nács zak la tott lég kö ré nek hi te les sé gét. Az
idôn ként fel lo bo gó pa te tiz must, a sza vak tól, ér vek tôl va ló meg má mo ro so dást, me lyet az író Kos suth jel lem raj zá nak színéül
hasz nált, a tár su lat töb bi tag ja nem egy szer já ték stí lus ként ér tel me zi.” In. Lé tay Ve ra: A köl té szet és az igaz ság fák lya lángja,
In: Igent és ne met mon da ni, Mag ve tô, Bp., 1972. 92–95.

3 Lend vay Fe renc: Fák lya láng, Deb re ce ni Cso ko nai Szín ház, 1953. (A szí nész könyv tár. hu sze rint: http://www.szi nesz konyv -
tar. hu/con tents/p-z/soosszin.htm; az OSZ MI Szín há zi Adat tá ra nem tud er rôl).
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meg kí nál ták ôt má sod szor is a Fák lya láng Kos suth-
sze re pé vel, hogy vissza hó dít sák. Ahogy el szö kött
a Nem ze ti bôl, úgy vissza is me ne kült.”4

Az elôadás kri ti kai vissz hang ja nagy részt apologi -
kus, no ha Illyés en nek ha tá sá ra dönt úgy, hogy
rész ben át dol goz za a drá mát a hat van nyol cas be -
mu ta tó ra. Az Iro dal mi Új ság (az Élet és Iro da lom
elô ké pe) az elôadást a ha za sze re tet te ma ti ká ját a
szo cia lis ta esz té ti ká hoz hí ven meg je le ní tô pél dák
kö zé so rol ta: „Gel lért End re, a Fák lya láng ren de -
zô je, kiemel ke dô mû vet al ko tott a ma ga te rü le tén,
s pél dát mu tat ar ra, ho gyan kell a ha za sze re tet nagy
mon da ni va lóit a szo cia lis ta szín pa di mû vé szet eszkö -
zei vel ki fe jez ni.”5 A nem ze ti ideo ló gia kur zus da -
rab já vá te hát már a ko ra be li kri ti ka kez di avat ni a
Fák lya lán got: „Rit kán je lent meg ed dig ennyi re vilá -
go san, ennyi re ízig vé rig hi te le sen, lel ki al ka tá nak
ilyen jel leg ze tes meg nyil vá nu lá sá ban szín pad jain -
kon a ma gyar nép.”6

Ugyanak kor a be mu ta tó ide jén Sztá lin még él, így
az ô és Rá ko si-kon tex tu sá ban ta lán köz pon tibb jelen -
tô sé get nyer az áru lás-te ma ti ka: Gör gei alak ját Illyés
dé mo ni zál ja az ér ték biz ton ság ha tá ro zott, lí raian ab -
szo lu ti zált, to tá lis ál lí tá sá val; a Fák lya láng te het sé ge -
sen megírt kur zus mû, kü lö nös ken taur, egy, a ha ta -
lom ál tal tá mo ga tott vi ta drá ma a zsar nok ság ról.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia:

A da rab há rom fel vo nás ból áll, de vol ta kép pen
egy fel vo ná sos: sem az el sô, sem a har ma dik
szín nem te kint he tô olyan össze tett nek, mint

a kö zép sô fel vo nás, a kri ti kák meg is ír ták, ideo ló -
giai ér ve lés be búj tat va az esz té ti kai íté le tet. Elô for -
dul, hogy az utó já té kot el is hagy ják,7 nem annyi -
ra po li ti kai meg fon to lás ból, in kább (ahogy azt ké -
sôbb lát ni is fog juk) mert a da rab szer ke ze te me -
rô ben prob le ma ti kus.

A Fák lya láng vi ta drá ma, ahol Kos suth és Gör -
gei, a nem zet két ikon sze rû alak ja csap össze. Nem
vi ta kér dé se azon ban a Kos suth- Gör gei vi tá ban
Kos suth igaz sá gá nak alap ve té se; el len tét ben a min -
dig po li fo ni kus igaz sá gú Illyés-ver sek kel. De a da -
rab gon do la ti sá gá ban még sem el szi ge telt, egye di
je len ség, mert Illyés egész élet mû vé ben fe lülír ja a
„mi lesz a sza bad ság meg szer zé se után”-kér dé sét a
sza bad ság és a zsar nok ság le ve ré sé nek prio ri tá sa.

Mar gó csy Ist ván sze rint Illyés élet mû vé nek
prob le ma ti kus sá gát az okoz ta, hogy „az ô szá mára,
ki mind vé gig úgy mu tat ta és ál lí tot ta, hogy kö zös -
sé ge (osz tá lya, né pe, nem ze te) fel sza ba dí tá sán dol -
go zik, ma ga a fel sza ba dí tás, fel sza ba du lás (il let ve
an nak igé nye és ígé re te) nemigen je len tett mást és
tar tal ma sab bat, mint a zsar nok ság hiá nyát, a zsar -
nok ság le bon tá sá nak szük sé gét, s épp ama kér dés,
mi sze rint va jon mi vég re lesz majd jó (s ki nek a
szá má ra) az el kö vet ke zen dô sza bad ság, nem té te -
tett fel. Az a fan tasz ti ku san szép és tág keb lû, va ló -
ban ki re kesz tés nél kü li nem zet fel fo gás, mely Illyés
leg na gyobb sza bá sú meg nyi lat ko zá sai ban tes te sül
meg, ál lan dóan és min den ízé ben a sza bad ság igé -
ze té ben fo gal ma zó dik meg – csak épp az nem mon -
da tik ki so ha: va jon mi lyen lesz vagy le het egy olyan
sza bad élet, mely re a tör té ne lem csa pá sai miatt ed -
dig nem ke rül he tett sor, de amely egy kor bi zo nyá -
ra el jö ven dô; az nem kör vo na laz ta tik vagy konk -
re ti zá ló dik, hogy a tár sa dal mi igaz ság ta lan sá gok le -
bon tá sa és fel szá mo lá sa után mit is fog majd csi -
nál ni a fel sza ba dult kö zös ség: az utó pia, mely
min dent át hat, üre sen ma rad.”8 Ha son ló kép pen a
drá má ban is: a sza bad ság harc gyô zel me és a ma -
gyar sza bad ság ki ví vá sá nak fon tos sá ga szin tén fe -
lülír ja az ezért ho zan dó em ber ál do zat je len tô sé gét.

A kri ti ká val egyetért ve Illyés is a ha zafias szel -
lem drá má ja ként jel le mez te da rab ját: „Kos suth és
Gör ge y sze mé lyé ben két el len té tes vé le mény csap

össze drá mám ban a kér dés el dön té sé re – ki az iga -
zi ha zafi? Az, aki a nép pel és a né pért, vagy pe dig,
aki a nép nél kül akar ja meg vív ni csa tá ját?”9 En nek
meg fe le lôen ír a Sza bad If jú ság kri ti ku sa is: „Mi re
ta nít ja a Fák lya láng a ma élô if jú sá got: min de -
nekelôtt ha za sze re tet re.”10

Ha azon ban figye lem be vesszük a tár sa dal mi
kon tex tust, ak kor még in kább szem be tû nô, hogy
a ha zafiság mennyi re az áru lás szin tén köz pon ti
prob lé ma kö rén ke resz tül je le nik meg. A ma gyar
szo cia liz mus nem ze ti ka rak te ré be – ahol a „koz -
mo po li ta” jel lem zés fel je len tés szám ba ment – vég -
sô so ron il lesz ke dett vol na ez a nem ze ti kér dés fel -
ve tés. Csak hogy míg a da rab ra vasz mó don alá ve -
ti ma gát a jól meg csi nált szín da rab és a nem ze ti
ideo ló gia kur zus ideál já nak, né mi leg felül is ír ja a
kur zus dra ma tur giát, amennyi ben az áru lás- nar ra -
tí va eny he rend szer kri ti ká nak is ol vas ha tó.

Aho gyan drá mái nak fô sze rep lôi, úgy Illyés maga
is a nem zet meg ma ra dá sért küz dô ma gá nyos hôst
és vá teszt ala kí tot ta, ugyanak kor tár sa dal mi el kö te -
le zett sé gé bôl adó dóan e szerep el lent mon dá sos is.
Önel lent mon dá sai ról Mar gó csy Ist ván a kö vet ke zôt
ír ja: „Ha son ló fe szült sé ge ket ta pasz ta lunk Illyés költôi
sze rep vál la lá sá nak ese té ben is – az ed di gi szak iro -
da lom e té ren nyúj tot ta a legát fo góbb leírá so kat, s
Kul csár Sza bó Er nô em lí tett ta nul má nya11 is e kér -
dés nek ad ta meg igen ra di ká lis kri ti ká ját. (…) Illyés
mû vei ben, min den kor sza ká ban egy szer re két fé le
sze rep ben mu tat ta ma gát: tár sa dal mi el kö te le zett -
sé gé bôl kö vet ke zôen egy részt az al só osz tá lyok, a
nép tag ja ként, ré sze ként, más részt vi szont a nép és
a nem zet konk rét tör té nel mi meg je le né si for mái fölé
emel ke dett kép vi se lô ként, a nép és a tör té ne lem
kül sô szem lé lô je ként. A két, egy más tól ter mé szetesen
el nem vá laszt ha tó szerep azon ban fo lya ma to san el -
lent mon dás ban is van egy más sal: a mû vek ben a költô -
nek, az író nak emiatt, tu laj don kép pen tár sa dal mi
felemel ke dé se okán, ál lan dó lel ki is me ret fur da lá sa
van, s köl té sze tét, írói mi vol tát így egy szer re éli meg
me ne kü lés ként, va la mint el hi va tott ság ként is”.12

A drá má ban, de fel te he tô leg Gel lért-ren de zé sé -
ben is, a té vé já ték ban pe dig min den kép pen fon tos

dra ma tur giai sze re pet kap a kéz fo gás. Kos suth és
Gör gei, a nem zet aty ja és az „áru ló” pa ro lá zik, a tét
ter mé sze te sen Gör gei vég sô dön té se; a kéz fo gás je -
len te né mind ahány szor, hogy Kos suth nak si ke rült
ôt meg gyôz nie, és en nek a ket te jük kö zöt ti megál -
la po dás nak a meg sze gé se je len te né a ha zaáru lást.
Így a gesz tus az igaz ság szim bó lu má vá vá lik, a „ke -
zet rá”, az áru ló val szem ben Kos suth és a be csü le -
ti ol dal biz to sí té ka: Illyés egy ké sôb bi ver ses kö te -
té nek cí me is Kéz fo gá sok (1956).

A drá ma jó for mán hú zás nél kül hang zik el
mind két szín há zi elôadá son (1952, 1968) de a té -
vé já ték ban (1968) el ma rad a da rab vé gé rôl az utó -
já ték. Illyés Gyu la ké sôbb a hat van nyol cas be mu -
ta tó ra át dol goz ta az el sô fel vo nást, ezt a részt bí rál -
ta egyéb ként ko ráb ban a leg több (egyéb ként di csé -
rô) kri ti ka is. A Sza bad Nép kri ti ku sa ír ja: „Mit fe jez
ki az, hogy a Fák lya láng ban – el len tét ben a va ló -
ság gal – Kos suth és Jó zsa, te hát Kos suth és a pa -
raszt ság kö zött tel jes és köl csö nös bi za lom ural ko -
dik, hogy Kos suth pon to san és vi lá go san lát ja a sza -
bad ság harc hely ze tét, a teen dô ket, a vál ság megol -
dá sát – és Gör ge y mégis fe lül ke re ke dik? Mit fe jez
ki az olyan áb rá zo lás, ami ben nem Kos suth hi bái
je len tik – legalább rész ben – az okát an nak, hogy
kiala kul ha tott az a hely zet, amely ben Gör geié az
utol só szó? A vá lasz világos: ha az áb rá zo lás hall -
gat ar ról, hogy a ve ze tés hi bái je len tet ték a sza bad -
ság harc bu ká sá nak egyik fon tos okát, ak kor akar -
va-a ka rat lan túl hang sú lyoz za a reak ció ere jét, le -
be csü li a sza bad ság esz me, a nép ere jét.”13

Az utó já ték – „Kos suth és egy ko ri pa rasz ti ka -
to ná ja, a ku bi kos Jó zsa Mi hály” ta lál ko zá sa az
olaszor szá gi emig rá ció ban – fel te he tôen dra ma tur -
giai lag la za kap cso ló dá sa miatt, te hát öko nó miai-
esz té ti kai okok ból, nem pe dig po li ti kai-i deo ló giai
meg fon to lás ból ke rült ki a té vé já ték ból.

Illyés a ma gyar hôs áb rá zo lás há rom pél dá ját adja
drá ma tri ló giá já ban, mely nek el sô ré sze a Fák lya -
láng (ezt kö vet te az Ozo rai pél da, 1953 és a Dó zsa
György, 1956). A da rab ban te ma ti zá ló dik György
Pé ter sza vai val szól va egy faj ta „ple be jus arisz tok -
ra ta”14 ter mé szet, amely egy szer re te kin tély el vû,

3 Lend vay Fe renc: Fák lya láng, Deb re ce ni Cso ko nai Szín ház, 1953. (A szí nész könyv tár. hu sze rint: http://www.szi nesz konyv -
tar. hu/con tents/p-z/soosszin.htm; az OSZ MI Szín há zi Adat tá ra nem tud er rôl).

4 Sán dor Iván: Vál to zó kor szak – tar tós örök ség, Szín ház, 2006. már cius. 8.), Ren de zô: Gel lért End re, Dísz let ter ve zô: Var -
ga Má tyás, Jel mez ter ve zô: Na gyaj tay Te réz, Tár su lat: Nem ze ti Szín ház, Szí né szek: Bes se nyei Fe renc (Kos suth La jos), Ung -
vá ri Lász ló (Gör gei Ar túr), Má thé Er zsi (Kos suth né), Kár pá ti Zol tán (Sze me re Ber ta lan), Si mén fal vi Sán dor (Csá nyi Lász -
ló), Ár va Já nos (Vu ko vics Se bô), Már ki Gé za (Hor váth Mi hály), Lend vay La jos (Bat thyá ny Káz mér), Ke resz te si Bé la (sze -
rep ket tô zés – Au lich La jos), Som ló Ist ván (sze rep ket tô zés: Au lich La jos), Bi ha ri Jó zsef (Jó zsa Mi hály), So mogy vá ri Pál
(Mol nár Fer di nánd), Bod nár Je nô (Ihász), Amb rus And rás (And rás), Bán ffy György (Se be sült tiszt), Já ray Sán dor (Kos -
suth se géd tiszt je), Hor váth Im re (Gör ge y se géd tiszt je), Ka ló Fló rián (Egy tiszt).

5 Sô tér Ist ván: Fák lya láng, Illyés Gyu la szín mû ve a Ka to na Jó zsef Szín ház ban, Iro dal mi Új ság, 1952/12. 2.
6 Se bes tyén György: A Fák lya láng elôadá sa, Szín ház és Film mû vé szet, 1953/4. 184.
7 Alap ve tô pél da a be mu ta tó a hat va nas évek ben és a té vé já ték.
8 Mar gó csy Ist ván: Mai fu tó gon do la tok Illyés Gyu la köl té sze té rôl. Je len kor, 2004/4. 414–421.

19 Új drá má já ról, a ‘Fák lya láng’-ról be szél Illyés Gyu la, tu dó sí tás, Ma gyar Nem zet, 1952/12. 11.
10 Lányi Vik tor: A tör té nel mi tét nagy sá ga, Sza bad If jú ság, 1952. 3.
11 Kul csár Sza bó Er nô: „Az (ön)füg gô ség re to ri ká ja”, in: uô.: A megér tés alak za tai, Cso ko nai Kiadó, Deb re cen, 1998. 103–131.
12 Mar gó csy Ist ván, uo.
13 Gi mes Mik lós: Fák lya láng – Illyés Gyu la drá má ja a Ka to na Jó zsef Szín ház ban, Sza bad Nép, 1953.01.06.
14 György Pé ter: Ego és iden ti tás, Ma gyar Na rancs, 2012/40.: http://ma gyar na rancs. hu/pub li cisz ti ka/ego -es -i den ti tas-81937

(le töl tés: 2013.03.13.)
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mi vel egy-egy kor szak nagy sá gai áll nak a drá mák
kö zép pont já ban, de mel let tük a Pusz ták né pe
szerzô jé nél min dig szót kap a tár sa da lom sze gé -
nyebb réte gei nek hang ja is, most je le sül a ku bi kos
Jó zsa, aki el vár ja fel jebb va lói tól, hogy azok tisz tes -
sé ge sen be szél je nek ve le, nem en ge di ma gát te gez -
ni egy ve le azo nos ko rú mi nisz ter ál tal: az ön tu da -
tos szo cia lis ta ki sem ber tí pu sát azon ban mégis csak
elég telenül áb rá zol ja Illyés. A Sza bad Nép kri ti ku -
sa sze rint: „Józsa sze re te té ben Kos suth iránt, van
va la mi a régi szol ga sze re te té bôl s ez aka dá lyoz za,
hogy e kapcso lat tel jes sé gé ben áb rá zol ja Kos suth
és a nép vi sznyát.”15

Ren de zés

A drá ma ta lán ke vés bé vált szín há zi em lé ke ze -
tünk ré szé vé, mint Gel lért End re ren de zé se,
amely a té vé já ték nak kö szön he tôen egyes ké -

pei ben iko ni kus sá lett. A Fák lya láng a kor szak tör -
té ne ti rea lis ta ren de zé sei nek fon tos al ko tá sa. Mi vel
a té vé já ték al ko tó já nak in kább in ten ció ja a megôr -
zés, mint sem Illyés-da rab ját új ra ren dez ni, és mi vel
en nek a fel vé tel nek kö szön he tôen em lé ke zünk ma
Illyés da rab já ra is, ér de mes er rôl a fur csa ke ve rék -
rôl, a té vé já ték ról be szél ni. Ar ról az elôadás ról,
amely ele ve le he tet len felada tot tûz ki ma ga elé:
vál to zat lan for má ban, az ôs be mu ta tó re konst ruk -
ció já nak szán dé ká val mu tat ja be Illyés da rab ját,
ami az új kor szak új ér tel me zé si ke re té ben ter mé -
sze te sen nem le het sé ges. A té vé já ték ban, ami kor
Gör gei tör pé nek ne ve zi Kos su thot, a beál lí tás hatá -
sá ra úgy tû nik, hogy az egyéb ként ma gas Ung vá ri
jó val ala cso nyabb Bes se nyei nél. A já ték vé gén kissé
pa te ti kus ze ne hang zik fel, szim fo ni kus ze ne kar -
ral, üst dob bal, mi kor fel zeng a vég szó: „mi kor már
min den ki felad ta, mi még vív tuk a har cot!” Itt el -
ma rad az utó já ték is, ami Gel lért ren de zé sé nek még
ré sze volt. Lát szó lag a sze rep lôk egy hely ben áll -
nak és vi tat koz nak, de aho gyan a Szín ház és Film -
mû vé szet kri ti ku sa ír ja: „A Fák lya láng sze rep lôi
nem moz du lat la nok, az elôadás te li van a szö veg
ér zel mi fe szült sé gé bôl (…) fa ka dó moz gás sal”.16

Szí né szi já ték

S zin tén iko ni ku san kö tô dik az ôs be mu ta tó hoz
a há rom fô hôst, Kos su thot, Gör geit és Jó zsát ját -
szó szí nész. Bes se nyei a Fák lya láng be mu ta tó -

já nak ide jén Ma jor Brecht-ren de zé sei ben ját szik,
és itt ta lál ko zik egy más faj ta, az elide ge ní tés nek hitt
já ték stí lus sal, amely ha tás sal van a Fák lya láng ban
ala kí tott Kos suth meg for má lá sá ra is. A ko ra be li kri -
ti ka sze rint olyan nak mu tat ja Kos su thot, amilyennek
a nép em lé ke ze te lát ja: a szál egye nes de re kú, egye -
nes ma gyar em ber tí pu sát rep re zen tál ja Pe thes
kurzus ren de zé sé ben. A két fô hôs (1952) jel lem -
zôen ki ma gas ló kri ti kát kap: „Ung vá ri Lász ló
Görge y je az el len ség szí né szi áb rá zo lá sá nak mes -
ter mû ve. Nem kí vül rôl kri ti zál va, ha nem be lül rôl.
(…) Gyû lö le tes! (…) Jó zsa Mi hály: az egész dolgozó
ma gyar nép.”17

Bes se nyei sze rep tí pu sa más kor is jel lem zôen
hôs-ka rak ter mint Bánk, Kos suth, Gör ge y (Né meth
Lász ló: Az áru ló), Othel lo, Dó zsa (Illyés: Dó zsa
György, majd Szé kely: Dó zsa György cí mû da rab -
já ban), Ga li lei (Né meth Lász ló: Ga li lei), Lear ki -
rály. Ung vá ry nak is ál lan dó sze rep kö ré vé vált a sá -
tá ni ka rak ter, akit Gör gei ként is ala kít, mar káns,
sá tá ni masz kí ro zás sal (maszk: Bi ha ri Jó zsef). Az
elôadás kri ti kái a há rom fô sze rep lô ala kí tá sát ve -
szik szám ba, az elôadás si ke re ja va részt „ezen a há -
rom szí né szen mú lik”18 – ez annyi ra így van, hogy
a da rab ban a nôk pél dául élô ku lisszák.

Szín há zi lát vány és hang zás

A Var ga Má tyás nagy sza bá sú, fes tett dísz le tei sö -
tét, szin te bar lang sze rû tér ként áb rá zol ják a ka -
za ma tát, aho vá idôn ként be hal lat sza nak a kül -

vi lág za jai, a há bo rú si ke ré nek, más kor a kö zel gô
ve re ség nek har ci ze ne bo ná ja. Az utó já ték dísz le té -
ben a tér ki vi lá go so dik: „Nyár vé gi kert – a pálma,
fü ge, olaj fa mu tat ja, hogy Olaszor szág ban, egy ház -
ud var ban”19 és „Zöl den ra gyo gó, de rûs tu ri ni kert,
mö göt te né hány lágy lej té sû hegy, s a fe hér rács,
mely a ki já rást el vá laszt ja a já ték fô te ré tôl…”20

A kel lé kek kö zül a ké pe ken vissza té rô elem a gyer -
tya tar tó, mely nek fé nye a cím mel összeol vas va me -
ta fo rá vá vá lik a ka ta kom ba sö tét te ré ben; egy al ka -
lom mal Kos suth a gyer tya tar tót fegy ver ként szo ro -
san Gör gei ar cá hoz tart ja – ez a gesz tus az igaz ság
fé nyé nek me ta fo ra rend sze ré ben ér tel me zen dô, meg -
pró bál va le lep lez ni a ho mály ban rej tôz kö dô áru lót.
Csu pa férfit lá tunk, a kac kiás baj szú, sza kál las ma -
gyar ság áb rá zo lást, Kos suth egy sze rû, fe ke te öl tö zé -
ket vi sel Gör gei ci co más dísz ma gyar já val szem ben.
A Pe thes- ren de zés ben Jó zsa masz kí ro zá sa (Bi ha ri
Jó zsef), atil lá já ban, hul lá mos ha já val, pöd rött, kac -
kiás ba ju szá val, no ha nem cin gár al kat, fe léb resz ti
a né zô Petôfi-kép ze tét. A jel me zek egyéb szem pont -
ból is ten den ció zu sak, Ung vá ri sá tá ni ka rak tert ját -
szik, ami be a ko ra be li né zô be le lát hat ja ko ráb bi sze -
re peit, Mefisztót és Bel ze bu bot is. Bes se nyei Fe renc
jel leg ze tes, öb lös és mély zen gé sû hang ja ta lál ko zik
itt Kos suth le gen dás hang já val, mely rôl a da rab
egyik kri ti ku sa je gyez te fel, hogy „Kos suth a nem -
ze tet ba bo náz ta meg ez zel a sok re gisz te rû hang szer -
rel.”21 Lé tay Ve ra így ír Bes se nyei hang já ról: „Kos -
suth ja ne me sen meg ko pott, em be ribb, meg kö ze lít -
he tôbb lett, bársonyos zen gé sû, halk hang jai ban
ráis me rünk az egy ko ri leírá sok hí res Kos suth-hang -
jai nak me leg ár nya la tá ra.”22

Az elôadás ha tás tör té ne te

AMiért ér de mes ma be szél ni a Fák lya láng ról –
amennyi ben a vas tap sot az írá sunk kez de tén
em lí tett okok ból nem tart juk ön ma gá ban ele -

gen dô érv nek? Az ôs be mu ta tó ren de zô je, Gel lért
End re a nagy re a li sta já ték mes te re, a kis re a li sta is -
ko la (Ascher, Zsám bé ki, Ba bar czy) fon tos elôd jé -
nek te kin ti. Gel lért eb ben a ren de zé sé ben a nem -
ze ti iko no gráfiát mû köd te ti, és a nem zet egyik je -
len tôs mo rá lis di lem má já val fog lal ko zik: ké sôbb a
kul tu rá lis em lé ke zet szá má ra alak ja is úgy ma radt
fenn mint a „tisz ta em ber” Ma jor nép sze rû „sá tá ni”
ál lan dó jel zô jé vel szem ben.23

Az utol só, még ma gá tól ér te tô dô tör té ne ti nar -
ra tí va sze rep lôi a Fák lya láng két ’48-as fô hô se: Kos -
suth és Gör gei. György Pé ter ír ja: „Mit is je lent a
kortárs gya kor lat ban, hogy 1848/1849 volt az utol -
só olyan ma gyar tör té nel mi ese mény, amely nek tör -
té ne ti utó éle tét a ma gá tól ér te tô dô ként be mu tat ha -
tó nem ze ti ta pasz ta lat jó pél dá ja ként ír hat juk le?
A for ra da lom és sza bad ság harc volt az utol só olyan
ese mény, amely nek ko ra be li vi táit az utó kor tu do -
má sul vet te, s azok nem osz tot ták meg vég ze te sen
’48 igaz hí veit.”24

Nincs vi ta a drá ma elem zôi kö zött a te kin tet -
ben, hogy Illyés nem tör té nel mi hû ség gel áb rá zol -
ja a két alak vi szo nyát, ami kor Gör geit ha zaáru ló -
nak ál lít ja be. A vi ták az esz té ti kai íté let tel kez dôd -
nek, ami kor ar ra va gyunk kí ván csiak, hogy ren del -
ke zik-e bár mi lyen esz té ti kai re le van ciá val a
Ká dár-kor sza kig nagy si ker rel ját szott mû a fiktív
tör té ne ti áb rá zo lás el le né re. Vagy a da rab nem több
mint a nem ze ti drá ma iro da lom de monst ra tív tár -
gya. Illyés Gyu la mû vei és a Fák lya láng sem meg -
fel leb bez he tet len ér té kei a mai iro dal mi ká no nok -
nak és a kiala kult vi tát (több nyi re hall ga tást) nem
le het meg ke rül ni, ha az ôs be mu ta tó ról be szé lünk.
Bán Zol tán And rás ír ja az Illyés-vi tá ban: „Ká no nok
áll nak itt egy más sal szem ben ki bé kít he tet le nül (…)
és mint ha Illyés ma már csak a né pies ká non vé dô -
szent je len ne.”25 Illyés mû vei nél kül ma biz tos,
hogy ne héz, ta lán le he tet len is be szél ni az el múlt
hatvan év ma gyar kul tú rá já ról. György Pé ter te szi
vi lá gos sá, hogy „Ha va la ki ér te ni akar ja, hogy mit
je len tett a nem ze ti kul tú ra el be szé lé sé be ve tett hit
a kom mu niz mus ide jén, an nak meg kell ér te nie
Illyést, akit a kortársai meg fel leb bez he tet len er köl -
csi te kin tély nek, iga zi apá nak lát tak. Mi, utó dok
rosszul tesszük, ha sem mi be vesszük.”26 En nek el -
le né re kü lö nös szem be sül ni ma a da rab be li iró nia -
men tes nem ze ti il lú zió val, ami kor Kos suth és Gör -
gei fe le lôs sé gé rôl más ként gon dol ko zunk. Illyés -
nek ez zel a da rab já val foly ta tó dik a ma gyar nem -
ze ti sors kér dé sek drá ma iro dal ma, a nép-nem ze ti

15 Gi mes Mik lós, uo.
16 Se bes tyén György: A Fák lya láng elôadá sa, Szín ház és Film mû vé szet, 1953/4. 182.
17 Lányi Vik tor, Sza bad If jú ság, uo.
18 Se bes tyén György: A Fák lya láng elôadá sa, Szín ház és Film mû vé szet, 1953/4. 185.
19 Illyés Gyu la: Fák lya láng, Szé pi ro dal mi Könyv kiadó, Bu da pest, 1968. 89.
20 Se bes tyén György: A Fák lya láng elôadá sa, Szín ház és Film mû vé szet, 1953/4. 185.

21 Be ne dek And rás: Ar cok és masz kok, egy kor fog la lat ja és rö vid kró ni ká ja, Szín ház, 1952. 61.
22 Lé tay Ve ra: A köl té szet és az igaz ság fák lya láng ja, In: Igent és ne met mon da ni, Mag ve tô, Bp., 1972. 95.
23 MTI: Száz éve szü le tett a „sze líd sá tán”: Ma jor Ta más, 2010. 01. 24., http://kul tur port. hu/tart/cikk/f/0/62013/1/kul tu -

ra/100_eve_szu le tett_a_sze lid_sa tan_Ma jor_Ta mas (le töl tés: 2013.03.13.)
24 György Pé ter: Ego és iden ti tás, uo.
25 Bán Zol tán And rás: Több mon dat Illyés rôl (egy új kö tet ürü gyén), Ma gyar Na rancs, 2002/34.,
http://ma gyar na rancs. hu/konyv/tobb_mon dat_illyes rol_egy_uj_ko tet_uru gyen-58629. (le töl tés: 2013.03.13.)
26 György Pé ter, uo.
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Az elem zés mód szer ta na

J e len elem zés igen jól de monst rál ja a mai szín ház -
tör té ne ti ku ta tás mint tör té ne ti dis kur zus prob -
le ma ti kus pont jait. Mi vel olyan elôadás ké pe zi

az elem zés tár gyát, ame lyet az elem zô nem lát ha -
tott,2 az elôadás új ra te rem té sé ben tel jes egé szé ben
má sod la gos for rá sok ra kell tá masz kod nunk. Eb -
ben az eset ben lát vá nyo sab ban nincs esé lye a kor -
hû re konst ruk ció nak – ak kor já runk el kor rekt mó -
don, ha új ra te rem tés rôl, új ra élesz tés rôl, új ra fel ta -
lá lás ról gon dol ko dunk, il let ve, ha elis mer jük, hogy
ez zel so sem az ere de tit, ha nem az egy ko ri elôadás
egy ver zió ját hoz zuk lét re.3

Új ra te rem tés alatt olyan her me neu ti kai fo lya -
ma tot ér tünk, amely ben egy-egy újabb adat fel buk -
ka ná sa újabb ér tel me zés re kész tet, az ad di gi tu dás
új raér té ke lé sé re, és amely nek ek kép pen nincs vég -
sô ál la po ta. A fo lya mat ered mé nye egy há ló, amely -
nek kap cso ló dá si pont jai ese té ben min dig fennáll
az új ra ren de zô dés le he tô sé ge, és az egyes ada tok

ér tel me zé si me ze jét meg nö ve li, hogy ha to vább szö -
vô dô há ló ban gon dol ko dunk, amely ben a kap cso -
ló dá si pon tok új ada to kat hoz nak lét re, meg nö vel -
ve ez zel a ko ráb biak mo bi li tá sát. A há ló kü lön fé le
do ku men tu mok ada tait tar tal maz za, il let ve hoz za
moz gás ba: szö ve ges és ké pi ada to kat, il let ve ezek
kü lön fé le kom bi ná cióit. El sô lá tás ra a ké piek rej -
tik ma guk ban a szín ház sze rû sé get, a per for ma tív
di men ziót, de mint ké sôbb lát ni fog juk, a per for -
ma ti vi tás más ada tok ra is vo nat koz hat.

A há ló me ta fo rá ját al kal maz va a fény ké pek mint
do ku men tu mok hasz ná la tá ra azt lát juk, hogy a
szín há zi fo tó mint kép rôl ké szült kép (Bal me)4 ön -
ma gá ban so sem elég sé ges do ku men tum, hi szen
min dig va la mi lyen (ideo lo gi kus) szín há zi és/vagy
fo to gráfiai kon ven ció sze rint örö kí ti meg a szín pa -
di ese mé nye ket. En nek raj zo la tát se gít fel fed ni az
a tény, hogy a ko ra be li fo tók még min dig beál lí tott
(„meg ren de zett”)5 fo tók vol tak, te hát nem le he tett
spon tá nul el le sett pil la na to kat megörö kí te ni, ha -
nem ki kel lett vá lasz ta ni és „meg fa gyasz ta ni” azo kat

27 Hu ba y Mik lós: Fák lya láng – Illyés Gyu la szín mû ve a Ka to na Jó zsef Szín ház ban, Nép sza va, 1952.12.28.
28 A Bánk bán, Az em ber tra gé diá ja a ma gyar drá ma tör té net ben ál lan dó au to ri tás: hoz zá juk ha son lí ta ni egy-egy drá mát le -

ga li zá ciót je lent, és gyak ran olyan mû vek kel is elô for dul, ame lyek nek az em lí tett da ra bok hoz sem mi kö zük.

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
2 A ko pasz éne kes nô, Be mu ta tó dá tu ma: 1967. 02. 21, A be mu ta tó hely szí ne: Ma ros vá sár he lyi Szent györ gyi Ist ván Szín -

mû vé sze ti In té zet Stú dió ter me, Ren de zô: Ger gely Gé za, Szer zô: Eugène Io nes co (Eu gen Io nes cu), For dí tó: Ge ra György,
Kí sé rô ze ne: Sza bó Csa ba, Dísz let- és jel mez ter ve zô: Ke mény Ár pád, Tár su lat: ne gyed éves vég zôs diá kok osz tá lya, Szí né -
szek: Brátes cu Já nos (Mr. Smith), Kiss Il di kó (Mrs. Smith), Tóth- Páll Mik lós (Mr. Mar tin), Bar tis Il di kó (Mrs. Mar tin),
Rácz Má ria har mad éves h. (Mary, a szo ba lány), Ge réb At ti la, má sod éves h. (A tûz ol tó pa rancs nok).

3 V.ö. Mag gie B. Ga le- Ann Fe a ther sto ne: The Im pe ra ti ve of the Ar chi ve. Cre a ti ve Ar chi ve Re se arch. In: Baz Ker shaw és He -
len Ni chol son: Re se arch Me thods in The at re and Per for man ce. Edin burgh, Edin burgh Uni ver sity Press, 2011. 23.

4 „Akár csak a szín ház ma ga, a szín há zi fo tó is min dig egy kép nek a ké pe (an image of an image), hi szen so sem egy ta lált és
au ten ti kus va ló ság da ra bot rep re zen tál, ha nem olyas va la mit, amit már elô zô leg meg for mál tak és szín pad ra ál lí tot tak.”
Chris to pher Bal me: Int ro duc ti on to The at re Stu dies. Camb ridge, Camb ridge Uni ver sity Press, 2008. 106.

5 A „meg ren de zett fo tó” ki fe je zést So u la ges hasz nál ja Je an-C lau de Le ma gny nyo mán, a „szub jek tív, ki dol go zott, au to nóm
fo tók ra”, szem ben a „köz vet len fo tó val”, amely a ri port fo tó, port ré és táj kép ese tét jel lem zi. A ket tô köz ti kü lönb sé get jól
meg ra gad ja az aláb bi ki je len tés: „… a »köz vet len fo to gráfiát« a fény lô tárgy ír ja, míg a »meg ren de zett fo to gráfiát« az alany
ír ja, mint va la mi fel vi lá go sult ural ko dó.” (Fran co is So u la ges: A fo tot gráfia esz té ti ká ja. Ami el vész és ami meg ma rad. Bu da -
pest, Ki já rat Kiadó, 2011. 69.) Eb ben az idô ben a szín há zi fo tó olyan meg ren de zett fo tó, amely nem vál lal ja fel meg ren -
de zett sé gét. Az el len pó lus pe dig a szín há zi mû vész fo tó, amely ké sôbb je le nik meg. E kér dés hez lásd még: Ung vá ri Zrí nyi
Il di kó: Test rep re zen tá ciók és elôadás nyelv a 40–60-as évek ben. In: Lá zok Já nos – Ung vá ri Zrí nyi Il di kó (szerk.): A Szent -
györ gyi Ist ván Szín mû vé sze ti In té zet tör té ne tei. Ma ros vá sár hely, UartP ress, 2011. 74–94.

UNGVÁRI ZRÍNYI ILDIKÓ

A ko pasz éne kes nô 1967-ben
Ger gely Gé za: A ko pasz éne kes nô, 1967.1

nar ra tí va, amely re iro ni kus reflek tá lá so kat is ta lá -
lunk a kortárs szín ház ban (Pin tér Bé la, Mo há csi-
test vé rek).

Ma gát a da ra bot ugyan ma rit kán ve szik elô, de
a Kos suth- Gör gei kér dés még egy szer elô ke rül a
kor szak drá ma írói nál. Míg Illyés nél Gör geit in kább
áru ló sze rep ben lát juk, Né meth Lász ló Az áru ló ban
(1954) azt is vizs gál ja, ho gyan le het a vá dat rész -
ben elis mer ve tisz táz ni a lel ki is me re tet. Aho gyan
azt már lát tuk, a Fák lya láng vi ta drá ma, a má so dik
fel vo nás egy az egy ben ér vek és el lenér vek, két né -
zô pont össze csa pá sa, ez a vo nás ké sôbb fel lel he tô
Szé kely Já nos és Sü tô And rás drá mái ban is.
Ugyanak kor a kor szak egyes kri ti ku sai a da ra bot a
Bánk bán és Az em ber tra gé diá ja foly ta tá sá nak lát -
ják,27 a Bánk bán hoz a Fák lya lán got Kos suth alak -
já nak hô sies sé ge és Jó zsa jel lem zôen ti bor ci ként
aposzt ro fált sze rep kö re is ha son lít hat ja.28

En nek meg fe le lôen Illyés bôl nap jaink ra a nem -
ze ti ideo ló gia kur zus író ja vá lik, vi ta rob ban ki sze -
mé lyé nek el lent mon dá sai ból, 2013-ban pe dig az

MTA be zá rat ja az Illyés-arc hí vu mot, a ha gya ték te -
hát már nem ta lál ha tó meg egyet len jól ku tat ha tó
tár he lyen.

A be mu ta tót kö ve tôen az ’50-es évek ben döm -
ping je van a Fák lya láng nak, Sze ge den, Szol no kon
és Deb re cen ben is játsszák kö zel ugyanab ban az
év ben (Sze ged, Szol nok, Deb re cen (1953), Gyôr
(1954), de Illyés át is dol goz za a kri ti kák „ja vas la -
tai nak” men tén, és ’68-ban már ezt a ver ziót
játsszák. A kö vet ke zô boom a ’60-as évek vé gén
kö vet ke zik (Veszp rém, Ka to na Jó zsef Szín ház, Mis -
kolc, 1967–68.) – a sza bad ság le ve gô jé vel új ra elô
me rik ven ni a da ra bot. Kér dés, hogy miért „lob ban
fel” ’68-ban is mét a Fák lya láng, ki és miért ren de li
el? A ’70-es évek fo lya mán még el vét ve játsszák a
da ra bot (Bé kés csa ba, Bu da pest, Gyôr, Deb re cen),
utá na vi szont so káig egyál ta lán nem. Leg kö ze lebb
2002-ben ta lál juk mû so ron, de töb bé nem azok -
ban a szín há zak ban, ame lye ket a kri ti ka írás vagy a
szín ház tör té net-í rás kiemel ke dô je len tô sé gük okán
kö vet figye lem mel.
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