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A kegyenc Debrecenben

Szabálytalan naplójegyzetek
egy előadás születéséről

I.

Régóta készült, formálódott ez az előadás.
Talán azóta, hogy a darab megjelent és a rendező
elolvasta. „Igazi költői remeknek érzem Illyés
drámáját - vallja Giricz Mátyás -, hiszen ebben is a
költő Illyés szól korához: nem a megtörtént,
régmúlt eseményeket taglaló historikus írta ezt a
drámát, hanem a ma emberét megragadó nagy,
modern költő. Mondanivalója, ahogy bennem
megfogalmazódott, időszerű és időtálló: a sze-
mélyi hatalom elszabadulása semmilyen formában
vagy cél érdekében sem tűrhető! Erről szól majd a
mi előadásunk."

II.

A rendező első „látomása": emberek és vas.
Erről beszél a tervezővel. Hetekig győzködték
egymást, míg a végleges, közös koncepció meg-
született. Valahogy így:

Rendező: A kegyenc a ma emberéhez szól. Ezt
akarom a legfontosabb látványos elemekkel, a
díszlettel és jelmezzel is kifejezni. Ne a mú-
zeumot szabadítsuk rá a színpadra, mondjunk le
tudatosan a szokásos helyszín- és korfestő
díszletfunkcióról. Teremtsük meg a játéktér-rel
a dráma lényegének kifejezését. Úgy érzem,
ehhez jutunk közelebb, ha realizáljuk az
„emberek és vas" elképzelést.

Tervező: Ez a kontraszt önmagában még nem elég
kifejező. Ne a színészeket mozgassuk vasfalak
között, hanem maga a díszlet fejezze ki ezt az
ellentétet, a hatalom szorításában vergődő,
életükkel vagy halálukkal a hatalmat építő
emberek sorsát.
Így született meg a jelképes díszletmegoldás:

legfontosabb eleme az a korhadó, helyenként a
rozsdától már-már széthulló vasoszlop, amely-nek
letöredezett tetejéből és tátongó hézagaiból
porcelánfehér emberi kezek, karok, fejek és lábak
sejlenek elő, az antik akantuszleveleket is
emberkezek, emberujjak idézik. Ezeken a sze-
mélytelen emberi testrészeken nyugszanak a
bútorok is, fonódnak össze óraszerkezettel, ru-
góval, fogaskerékkel a pop art szellemében fogant
háttérmotívumokon is. Íme, a hatalom belső lé-
nyege! Maximus otthonában fehér fátyol rejti a
kegyetlen elemeket: ott vannak érezhetően a
háttérben, de egyetlen virágos ág itt a tisztább
szándék, a költészet, Júlia jelenlétéről tanúskodik.

Rendező: Ne játsszuk tógában, koturnusban ezt
a drámát. Hozzuk viseletben is közel a mához.

Tervező: Egyszerűen mai ruhákkal nem érnénk
el a célunkat. Valami soha nem létezett jel-
mezt kell itt alkalmaznunk, egyedül erre a

drámára, ezekre a karakterekre szabottat.
Rendező: Úgy van! Teremtsünk jellemruhákat.
Így születtek meg az emberi testekre simuló

trikókkal, kötött és batikolt anyagokkal megoldott
jelmezek, egyéniségeket és sorsokat jelképező
ruhák és jelzett mezítelenségek, a soha nem volt
viselet: a fehértrikós Júlia vörös láng-nyelvekbe
burkoltan, a gyilkos eunuch hatalmas lilás
kétéltűként, aki jól odafigyel, ujjai között az
úszóhártyák nyomait is felfedezheti.

A patrícius fémszállal átszőtt, páncélos hatású
acélszürke kötött pulóvert visel szürke trikója
felett s ugyanolyan, csizmára emlékeztető saruja
felett, a császár „bíborpalástja" gyöngyökkel
hímzett, püspöklila trikója végtelen könnyedségű,
bő, lebegő muszlin. A fogadáson trikója és
palástja a kékek és lilák százféle árnyalatában
pompázó muszlin, teljesen egyforma az „ural-
kodótárs", Eudoxia köntösével. A fiatalok vise-



lete a mezítelen erőt kifejező testszínű trikó, bőr
szíjakkal, kar- és lábszárvédővel, bőrpáncélzat-
jelzésekkel.

III.

A Hungária Kamaraszínház színpadán szólal
meg a dráma. De ez a színpad, a hétköznapi zenés
vígjátéki orchesterrel elválasztva a széksoroktól
nem alkalmas annak a kapcsolatnak a
megteremtésére, amit ettől az előadástól, az erre
bejövő közönségtől várunk. Ez a koncepció úgy
szólal meg hatásosan, ha összekötjük a játékteret
a közönséggel. Ezúttal a kínai színpadtól köl-
csönözzük a formát: a színteret nem rejti füg-
göny, a fényes fekete műanyaggal borított já-
tékteret ékalakban megtoldva bemetsszük az első
széksorok közé. Ez a forma egyúttal szimboli-
zálja a probléma „húsba vágó" jellegét, és nagy-
szerű lehetőséget teremt a színészek játékának
premier plan-szerű kiemelésére, megkövetelve
tőlük a koncentrált és bensőséges játék-módot.

Szorosan az előadás hangulatához tartozik az
az elképzelés is, hogy nyitott színpad fogadja a
nézőket, középen az emberi testrészeken nyugvó,
üres, félelmetes trónus. A játék kezdetét sötétedés
jelzi, ekkor díszletezik az első képnek
megfelelően a színpadot. Abban is megállapo-
dunk, hogy miként a díszletnek nincsenek na-
turalista elemei, ugyanúgy minden eszköz ha-
sonlóan jelzett lehet csak: így a fontos szerepet
játszó külső hangokat nem magnóval, valóságos
tüntetési menet érthető vagy kivehető kiáltásaival
oldjuk meg, hanem a felerősödő és elhalkuló,
izgatott hangulatú dobszóval.

IV.

A közönséggel való újfajta kapcsolatot mái
egymás után a negyedik bemutatón próbálgatjuk.
Két esztendeje Dürrenmatt Az öreg hölgy
látogatása előadásán a színházterem-jelenetben a
Csokonai Színház nézőterét kapcsoltuk be egy
pillanatra, a felelősségérzet kényelmetlen ka-
tarzisát felkeltve; a Kapaszkodj, Malvin, jön c
kanyar! esetében a hadifogoly-táborbeli műked-
velő előadást érzékeltetve, a nézőket is felültettük
a színpadra, a színészek közé. Idén Barbara
Garson MacBirdjénél beengedtük a közönségei a
kulisszák mögé: a „Kis Színpaddá" átalakított
próbaszínpadon nem lepleztük a színház mű-
helytitkait, s talán éppen ezért sikerült újfajta de
határozottan színházi légkört teremtenünk Most
ismét új úton járunk, de a cél változatlan szoros,
élő kontaktust létrehozni játszók és nézők között.

V.

Formai kapcsolat fűzné csupán össze ezt a négy
produkciót? Korántsem. Tudatos törek-vésünk, a
politikai színház vállalása rokonítja e négy
nagyon különböző darabot. Mindegyik korunk
szülötte, felelősségteljesen feszegetik az
emberiség nagy kérdéseit, végső soron vala-
mennyi a hatalom drámája. A dürrenmatti tra-
gikomédiában a kapitalista pénzuralom, Kere-
kesénél a fasiszta katonai diktatúra, Garsonnál a
gengszterhatalom, Illyésnél a politikai zsarnokság
a konfliktus magva. Ezeknél a bemutatóknál nem
kerestük feltétlenül az „eredetiség" babérjait,
vállaltuk az utánjátszást is, ha úgy éreztük, hogy a
mi közönségünknek a mi előadásunk tud még
valami újat, fontosat mondani az életről. Az is
fontos volt számunkra, hogy ezek a korszerű
drámák hozzásegítsenek színészi eszköztárunk
megújításához.

VI.

Az elemzőpróbák hetekig tartottak. Rákény-
szerültünk: a szereplők egy része csak „ráérés
szerint" vett részt ezeken a megbeszéléseken,
mert még a Lear király főpróbái folytak. Las-
sabban haladt tehát a munka a szokásosnál, de a
szükségből sikerült erényt kovácsolnunk. Talán a
Kapaszkodj, Malvin ... próbáin volt alkalmunk
utoljára ilyen alaposan „ízeire szedni" a darabot.
Mi a rendező célja most ezeken a cselekvő
elemzéseken? „Olyan sínre szeretném állítani a
színészeket - mondja a rendező az elemzőpróbák
kezdetén -, elsősorban a császárt és környezetét,
hogy a dráma cselekményének minden apró
részletében is világosan lássák a maguk logikus
cselekvésének vonalát."

Így bontottuk ki sorra az Illyés alkotta össze-tett
emberi jellemek mozgatóit: a császár féktelen
erőszakossággal, vérszomjas zsarnoksággal
párosuló, örökké bizalmatlan szeretetéhét,
Maximus becsületes, higgadt, de korlátolt, mert a
rosszat is mentegető, önmagát, legszentebb
emberi kapcsolatát is feláldozó politikusi maga-
tartását és Júlia tisztaságát, nőies szerelmét. Az
ösztönemberét, aki megérezve, hogy férje életét
kell mentenie, egyszerűen és póztalanul - de mint
a hóhér bárdja alá - elindul végzetes útjára, a
zsarnoki kedves ezüstpalotájába.

Ezért nem bocsáthatja meg Júlia Maximusnak
„kettőjük kockajátékát", s azzal a felisme-réssel,
hogy nemtelen eszközökkel nem lehet nemes célt
szolgálni, válik férje, a higgadt állam-férfi
bírájává. Ezeket az elképzeléseket váltják valóra
nagyon egyszerű, bensőséges játékkal a



főszereplők. Ezért koncentráljuk játékunkat a
cselekedetek lényegére. Minden eszközzel a da-
rab maiságát állítjuk előtérbe.

VII.

Rendhagyó beszélgetés. Hideg téli reggel, a
második kép elemzésénél járunk. A drámai cse-
lekmény és a színészi cselekvés viszonyát bon-
coljuk. Valaki csaknem bátortalanul Sztanyisz-
lavszkijt említi. Szó szót követ: emlékezések,
parázs viták és Maximus patrícius drámájáról már
nem esik szó ezen a délelőttön. Felidézzük, amit
Sztanyiszlavszkij - nálunk oly sokszor félreértett -
módszerével a színésznek adott a tudatos színpadi
cselekvés nagy iskolájának gyakorlati példáiban.
Délben két órakor mindannyian vitaláztól
felhevülten állunk fel. Nem beszélgettük el a
próbát, A kegyenchez kerültünk ismét közelebb.

VIII.

Rendelkező próba a Hungária Kamaraszín-
házban. Júlia és a császár jelenete van soron. Júlia
- Olsavszky Éva - egyelőre római kereveten dől
végig, nem látjuk az arcát, míg goromba
őszinteséggel fogadja a császár otromba ud-
varlását. A császár: a győztes hím, a diadalmas,
romlott kamasz ágál, kötekedik, bolondozik.
Féktelen jókedvére keressük a kifejező játékot.
Megszületik az ötlet: nagyot lendít a kereveten, a
szín elejére taszítva fekhelyestől az immár fel-
néző Júliát. Folyik a macska-egér harc. A császár
tudatja kedvesével, hogy férjét iderendelte, s ő
nem mozdulhat el. Júlia elveszíti eddigi bizton-
ságát, kapcsolatuk folyamán először. Elrejti arcát.
A császár ki akarja élvezni a helyzetet. Mit
tegyen? A kerevet magas lábakon áll majd -
mondja a rendező. - Próbálj meg az ágy alá
csúszva kifejezést adni féktelen örömödnek, hogy
Júliát sikerült megfognod, s így egyúttal
lehetőséged nyílik, hogy fejét felemelve, kény-
szerítsd a szembenézésre! Az utolsó római csá-
szár - a kerevet alatt! . . . Fonyót meglepi a szo-
katlan szituáció. Gondolkodik rajta, keresi a
helyét. Próbálkozik, és egyre jobban érzi a fonák
megoldás színpadi realitását. Illyés szövege sze-
rint az imént pancsikoló malachoz hasonlította
magát. Ez a játék felnagyítja a költői jellemzést.
Megszületőben az előadás egyik izgalmas szí-
nészi pillanata.

IX.

Az emlékpróbák stádiumában vagyunk. A
rendező maga is megvallja meglepődését: milyen
hamar érik ez a nehéz darab az alapos aszta

li munka eredményeként előadássá. Nyolc nappal
a bemutató előtt, hamarabb a szokásosnál és az
egyidejű operettbemutató technikai nehézségei
ellenére teljes díszletben, jelmezben folyik a já-
ték. Szokásos „első öltözés" hangulat: technikai
apróságok kötik le olykor a színészek figyelmét.
De a Júlia-Maximus jelenetben már forró a le-
vegő. A színpadi toldáson, legelöl ülnek két
korhadó vasszéken, mozdulatlanul. Vívják halk
szavakkal életük döntő, nagy csatározását.
Sárosdy Rezsőn érezzük, látjuk, hogy észrevette
Júliát: a nagy fegyelem ellenére elvörösödik a
belső szenvedélytől. Olsavszky Éva nem emeli fel
a hangját, mégis szárnyal a vádja. Rendezői inst-
rukció alig-alig hangzik már el. Legfeljebb
figyelmeztetések: Vigyázzatok! Takarékosan
bánjatok hangerővel, mimikával, itt, közvetlenül
a közönség előtt minden nagyobbnak hat. De a
jellemek kialakultak már. A kapcsolatok tiszták.
A gondolatok megelevenedtek.

Bemutató: 1969. I I . 21. Rendező: Giricz Má-
tyás, tervező: Gyarmathy Ágnes. Szereplők: Fonyó
István, Lontay Margit, Sárosdy Rezső, Olsavszky
Éva, Dózsa László, Simor Ottó, Bángyörgyi
Károly.

B O S T O N B A N
A H A M L E T E L Ő A D Á S A A L A T T

a címszereplő Nicol Williamson (akinek
Hamlet alakítását lapunk e számában J. C.
Trewin méltatja) hirtelen ledobta a kezében
levő serleget: „Nem bírom tovább. Kijátszot-
tam magam. Ez az utolsó színpadi fellépé-
sem." Majd kiment balra. Tizenöt perccel
később visszatért, bocsánatot kért, mondván,
hogy tudja, nagyon rosszul játszik, és nem
akarja a közönséget ilyen élményben részesí-
teni. Utána folytatta játékát, de oly módon,
hogy könnyen lehet: valóban nem játszik
többé. A művészt nagyon megviselte a rossz
kritika is, amelyet New Yorkban Walter
Kerrtől kapott. Az előadást Tony Richardson
rendezte.

Variety, 1969. 6. 18.




