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A Hermelin próbáin

Színházi világunkban ritkák az igazi
találkozások. Szerzővel, művel, rendező-
vel, társulattal. Ritkán jön létre az az
atmoszféra, ami egy élő organizmus, az élő
színház születésének egyetlen lehetséges
alapja. A Hermelin ilyen ritka pillanatot
hozott. Ádám Ottónak és a színészeknek
Szomoryval való találkozása az azonosulás
örömét jelentette, s az el-következendő
hetek reményteli izgalmát. Nemcsak a kész
produkció valószínű sikerét, nemcsak a
személyi sikereket, ha-nem magának a
munkának, a próbáknak az örömét is.

Hogy milyen lehetett a Hermelin 1916-
os vígszínházi előadása, arról - a korabeli
kritikák elolvasása után is - alig van
fogalmunk. Még azt sem lehet pontosan
megállapítani, milyen műfajban játszották
a darabot (Szomory „szín-műnek" nevezi),
hiszen az írott szöveg olyan gazdag,
különböző rétegei olyan bonyolultan fedik
egymást, hogy a mű-

faji és játékstílusbeli variációk lehetősége
végtelen. De hisz ez voltaképpen mindegy
is. A darabot ma kell kitalálni, létrehozni,
életre kelteni.

A Hermelin abszurd humora erős ro-
konságot mutat modern vígjátékokkal. Az
olvasópróbán revelációként hat. Úgy tűnik,
az eddig játszott századfordulós darabok
sorában (Bródy, Szép Ernő, Füst Milán)
Szomory a közös ős. Ádám Ottó még a
nyári szünet előtt kiadja a szerepeket,
nézegessék, ismerkedjenek vele, tanulni
sem árt, hosszú, nehéz, bonyolult a
szöveg. A színészek kétszer olvassák vissza
a darabot, csak hogy törjék magukat,
nyelvüket Szomory stílusához, hogy
hozzászokjanak bonyolult, zenei
konstrukciójú mondataihoz, nyelvi
ékítményeihez. A premier messze van
még: október 17. Látszólag rengeteg addig
az idő.

A rendelkező próbák

Szeptember első napjaiban kezdődnek a
színpadi próbák. A rendezéselmélet ta-
nítása szerint ezeken a próbákon a rendező
- színpadi díszletjelzésben - meghatározza
és rögzíti a színészek elhelyezkedését,
járásait, akcióit, a leüléseket és felállásokat,
a ki- és bejövetelek helyét és módját, sőt
ezeken a próbákon

gyakran a stiláris kérdések is felmerülnek
már.

Ádám Ottó a rendelkező próbákon
gyorsan átfut a darabon. Ezeknek a pró-
báknak annyi a jelentőségük, hogy a szí-
nészek körüljárják, körültapogatják a szi-
tuációk lényegét. Az olvasópróbán meg-
ismert szöveg kicsit fellazul, csak éppen
hogy nem ülve mondják végig, bejárják a
teret, ismerkednek a helyszínnel. Mint
amikor valaki új lakásba költözik, és
szoktatja magát az ismeretlen környezet-
hez. Ádám hagyja szabadon mozogni a
színészeket, csak annyira köti meg őket,
hogy a realitás határai között maradja-nak.

Lazaság és komponáltság

Az igazi munka az emlékpróbákon
kezdődik. Ekkor egy hosszú és bonyolult
folyamat indul, amelynek alapja a rendező
és a színészek közti kölcsönös bizalom,
türelem és az évek során kialakult közös
nyelv. Ádám azokat a külső és belső
feltételeket keresi, amelyek a
leghatékonyabban inspirálják a színészeket
a cél irányába. A próbáin uralkodó
lazaságot - amelynek fenntartása tudatos
törekvése a cél érdekében - néha
összetévesztik rendezői módszerének lé-
nyegével. Holott a lazaság csak az a közeg,
amelyben Ádám szabadon ereszti a

komplexussal tör az előtte járó generáció
megsemmisítésére, fütyül a biztonság és
jólét kellékeire, amire az öregek oly
büszkék voltak. A harc igazi tétje
mindkettőjük számára csak nosztalgikus
fikció: a Szabadság, a Szerelem - melyi-
kükre fog rámosolyogni?

Szinte mulatságos látni, hogy menynyire
ugyanez az ábra rajzolódik ki Vészi
darabjában.

A zárt színtér, az üvegcsapda hangsú-
lyozza is, hogy kísérleti képet látunk.

Hogy alakul az öregek és fiatalok harca
ma, Vészi modellje szerint? Döntő új
mozzanat: az öregeknek nincs többé
elfogadható tekintélyi érvük a fiatalokkal
szemben. Mi marad akkor nekik? A
pojácáskodás, a maskara és bevallva-
bevallatlanul a szívszaggató csengés a
fiatalok elismeréséért. A fiatalság vagy
elfogadja szintén a maskarát (Vészinél
ennek nyíltan kasztrációs jellege van: az
apa női ruhát kínál a fiának), vagy kö-
nyörtelenül elpusztítja az apát. (Jelképes,
de abszolút apagyilkosság a darabban: a fiú
álnéven írt megsemmisítő kritikája apja
életművéről.) A tét: a bűbájos
mostohaanya, aki a konvenciók nélküli
ifjúság ígéretét hozta valamikor ide, az
érzések kifejezésének spontán tehetségét -
a múltjában cirkusz és költészet .. . Az érte
harcoló apa és fiú közül végül is

kisiklik, jobban mondva: felszabadultan,
tombolva kitáncol. (Törőcsiket mostaná-
ban szokás dicsérni - ebben a darabban
nem lehet eléggé dicsérni.)

A dráma egy minőségi változás kritikus
pontján robban. A szocialista társa-dalom
jóléti rétege átlép a kapitalista jóléti
társadalomba, amely felé óhatatlanul
ácsingózik. Magyarán: egy Kossuth-díjas
író kiviszi a családját Svájcba nyaralni.

A kritika és a kritikát követő közönség
megakadt annál a ténynél, hogy írót látott a
színpadon. Önarckép?, baráti portré?,
ellenfélről karikatúra?

Ezen töprengett. Én csak az Apát látom
a dráma hősében, akinek az átlag-író volta
csak arra jó, hogy érzékenyebb legyen,
reflexiókra és önelemzésre hajlamosabb
legyen, s ugyanakkor elismerésre
szomjasabb, s ezért a következő generáció
számára kiszolgáltatottabb legyen, mint
egy átlag-tábornok, átlag-orvos vagy átlag-
diszpécser.

Az írómesterséggel is jár bizonyos de-
formáció. Függetlenül attól, hogy milyen
az író. (Mint ahogy a hegedűművészeknek
a belső állkapcsuk alatt támad valami
pirosas duzzanat, függetlenül attól, hogy
mit és hogy hegedülnek.) Ezt a de-
formációt nagyon pontosan leírja Claudel
egy régi naplójegyzetében (1924),

amit - a többi naplójegyzettel - most
publikált csak a család.

„Ampère élete. Mennyi olyan tudós van,
aki tiszta életű, melegszívű, jámbor lelkű,
becsületes és naiv . . . Velük szemben az
írók legtöbbje az egoizmus és a hiúság
monstruma volt. Az irodalom aszalja a
szívet, rászoktat, hogy figyeljük magunkat,
hogy az érzéseinket nyers-anyagként
használjuk, ezért még el is túlozzuk őket,
meghamisítjuk őket, kiállítjuk őket csak
azért, hogy minél nagyobb hatást
érhessünk el a közönség előtt. Az író
olyan, mint egy színész, aki folyton a
színpadon él, és mindig kész arra, hogy
felhasználja, amit érez."

Ebben az oly átlátszó lényben nézzük
végig a zsarnok-atya-szív vergődését,
aritmiáját, bolondozását .. .

Ezt proponálja Vészi darabja.
Es nem is csak azért épp benne, mert oly

átlátszó. Hanem azért is, mert az új
nemzedék által megértetni: jellegzetesen
írói vágy volt, mielőtt - manapság -
általánosabb igénnyé lett volna.

„Talán sikerül egy nap gyártanunk olyan
lényt, aki megért minket" - írja Jean
Rostand a Pensées d'un Biologisteban.

A kísérleteket az írók ez irányban év-
ezredek óta folyton újra- és újrakezdik.



színészek fantáziáját és teremtőkészségét,
hogy az improvizáció öröme áthassa és
komplex kifejezési formákra ösztönözze
őket. Ebben a laza közegben mindenki
megtalálja a maga legtermészetesebb
fizikai helyzetét. Lépésről lépésre, kemény
és céltudatos munka eredménye-ként
alakul az előadás, születik a szín-padi rend.
Tudatos komponáltságból, amelynek így
sok spontán és véletlen összetevője is van.

A második felvonás vacsorajelenetében
legalább tíz szereplő mozog és be-szél
egyidőben. A darab legbonyolultabb,
legpróbaigényesebb jelenete. Igaz, az első
próbán látszólag mindenki odaül, ahova
neki tetszik, úgy jár-kel, ahogy neki jólesik.
Ebből azonban sohase születne meg a
pontosan kidolgozott kép. Ádám
fokozatosan szervezi meg az akciókat,
kiemelve a lényegeseket és el-hagyva a
feleslegeset, hogy közben a színészek a
szituációkat minél inkább saját
rögtönzésüknek érezzék.

Élet a színpadon

Ádám egyelőre kizárólag azzal fog-
lalkozik, hogy kinek mi a dolga a szín-
padon. Lassan alakulnak a részletek. Az
anyag ellenállásából következően termé-
szetesen minden összeesküszik azért, hogy
az eredmény ne jöjjön létre, s hogy ami
eddig létrejött, az is szétessen. A tárgyak, a
bútorok, a lelkek. A napi eredmények
esetlegesek, ami egyik nap jó volt, az
másnapra összeomlik, az alakulás kínjai
teljes intenzitásukban észlelhetők. Ádám
újra és újra kiíratja naponta a próbatáblára:
2. felvonás, a vendégek bejövetelétől,
ismétlésekkel...

Türelemmel és éber figyelemmel kíséri. a
színészeket, hogyan léteznek, hogyan
demonstrálják jó és rossz érzéseiket, mit
hoznak magukkal, hogy élnek a
színpadon. Instrukciói mindig a szerves
élet megóvását célozzák. A zűrzavarban és
rendetlenségben felfedezni az életet
jelentő csírát, ezt védeni és kivirágoztatni
konkrét, fizikai cselekvések-re ösztönző
instrukciókkal - ezt jelentik az
emlékpróbák. Ki, kivel, mikor, mit csinál:
a jelenet külső és belső karaktere
szempontjából most ez a legfontosabb.
Belső, pszichikai problémákra szintén
fizikai utasításokat, tehát indirekt választ
kapnak a színészek (időzített gesztusok,
egy-egy konkrét megállás, szünet vagy
határozott mozgás stb.).

Stílus

Ebben a darabban nagyon fontos a
társadalmi konvenciók által meghatározott
viselkedés. Annál is inkább, mert ez nem
mindig azonos a szerep belső igazságával.
Hogyan kell viselkedni ott, ahol irónia,
komolyság, líra és komédiázás látszólag
összevissza keveredik. Ádám a stílus
kérdéseit sohasem fogal

mazna meg elméletileg rendezés közben. A
stílus a színész naponta születő gesz-
tusaiból, hangsúlyaiból, tartásából, já-
rásmódjából, egy csomó spontán létre-jövő
és tudatosan rögzítendő jelenségből
tevődik össze. Hiszen egy előadás stílusa
sohasem lehet tökéletesen homo-gén,
ellentmond ennek a darab heterogén
karaktere, meg a különböző testi, lelki
adottságú színészek együttese. A rendező
egyéniségének kell tehát megteremtenie a
stílusegységet.

Szerencsére a színészek kitűnő partnerei
Ádámnak. Értik és érzik az írót, a darabot,
szívesen teljesítik a rendezőnek a
játékosságra vonatkozó utasításait. Jó
arányérzékkel keverik a darabban az
azonosulást az illusztratív elemekkel, ezzel
is bizonyítva, hogy átélés és illusztrálás a
gyakorlatban nem egymást kizáró
kategóriák. A színészek egyébként szinte
azonnal otthon érzik magukat a bonyolult
konstrukciójú mondatok rengetegé-ben,
nem idegenkednek, hanem küzdenek, hogy
megtanulják a szöveget. Élvezik a darabot.
Ők maguk ragaszkodnak a precíz
szövegmondáshoz, mert érzik, hogy az élő,
varázslatos dialógusok zeneisége segíti őket
a szerepformálásban. Így azzal a
természetességgel szólal meg a darab,
amely egy kor karakterét képes
megeleveníteni.

Van a darabnak egy rétege, amely az
érzelgősség felé hajlik. Ez - a mű egészét
tekintve - elhanyagolható, sőt ellen-
súlyozandó. Minthogy itt pimaszságra,
fölényre, magabiztosságra van szükség, a
rendező makacs türelemmel küzd a
spontánul jelentkező érzelgősség ellen.
Nem érv a nem kész állapot, nem mentség
a szövegbizonytalanság. Ahol a törekvés
irányát érzi rossznak, keményen avatkozik
közbe. Ismeri a félig kész hangok és a
téves útkeresés közti különbséget,
pontosan tudja, hol tart a munkában a
színész. Ilyen módon azonosul a
színésszel, és egyben kiigazítja a szerep-
építés folyamatában.

Kontaktus

A darab minden próbán az újrafelfe-
dezés örömét adja. Kiapadhatatlan. A
próbák ennek ellenére rendkívül fárasz-
tóak, a színészek nemigen bírják két óráig,
kimerülnek. Koncentrálóképességük véges,
a próbát abba kell hagyni. A rendező látja,
hogy többet ér, ha hagyja színészeit,
mintha hasznavehetetlen állapotban
gyötörné őket.

Mindezek Ádám Ottó rendezői mód-
szerének fontos elemei. Rendezői mód-
szerének lényege azonban kontaktuste-
remtő képessége. Ezzel tudja megvalósítani
próbáin azt a harmóniát és nyugodt
légkört, ami a színészi munka, a színházi
tevékenység alapfeltétele. Ki tudja
bontakoztatni és fenn tudja tar-tani a
színészi tehetség állapotát. Ez a

harmonikus együttlét akkor zavartalan,
amikor a partnerben megvan a készség a
befogadására. Ilyenkor a színész ak-
cióképessége megsokszorozódik, élni kezd
a szerepben. Ez nem mindig feltét-lenül az
instrukciókon múlik, legalábbis nem a
direkt instrukción.

A rendezőnek önmagát kell olyan ál-
lapotban tartania. hogy képessé tegye
színészeit az új befogadására s a már elért
jó megtartására. Semmi sem könnyebb,
mint az elért jó állapot elvesztése. Most
még a próbáknál tartunk, te-hát a dolog
korrigálható. De hát mit tegyen a színész,
ha ma nem képes megoldani azt, ami
tegnap már jó volt? Ilyenkor részben
átsegíti a technika, a rutin, a praktikusan
mondott szöveg, ez-által a már megtalált
szituáció élő mag-ja újra előjön. De hogy
lehet a jót úgy rögzíteni, hogy az friss
maradjon, improvizációként hasson, hogy
meg ne merevedjen, és a lélek ki ne
szálljon belőle? A rendezőnek olyan
légkört kell fenntartania, amely egyrészt
oldja a görcsöket, gátlásokat, másrészt
megakadályozza azt, hogy az előadás idő
előtt kész legyen. Ez utóbbi veszély ennél a
darabnál a szereptanulás nehézségei miatt
szerencsére nem fenyeget. Lassan alakul-
nak a szituációk, már most arra kell tö-
rekedni, hogy éppen a premier napjára érje
el az előadás legjobb formáját. Ennek
érdekében a rendező különbözőképpen
bánik színészeivel. Ismerve fizikai és lelki
adottságaikat, tekintetbe véve aznapi
állapotukat, egyiket magára hagyja, másikat
szóval helyreigazítja, tapintattal és
türelemmel. Nem törekszik arra, hogy a
színészi bizonytalanságot azonnal
megoldja, de tudja, hol a baj, ezért időt
hagy rá és fokozatosan oldja meg.

Álmos reggeli próbakezdéseken, ami-kor
semmi sem történik, vagy legalább-is úgy
tűnik; amikor látszólag minden-nek vége,
még mielőtt elkezdődött volna; amikor a
színészek úgy játsszák el a jeleneteket, mint
a gályarabok, akkor van igazán 'jelentősége
ennek a rendező és színészek közti élő
kapcsolatnak, az egymás ismeretében
kialakult közös nyelvnek. Ennek
köszönhető, hogy az ismétlésnél minden
látványos instrukció nélkül hirtelen
ragyogni kezd a jelenet.

A próbákon általában sok mindenről szó
esik, a darabtól független dolgokról is,
napi' hírekről, régi történetekről,
hétköznapi életünk sok - látszólag oda nem
tartozó eseményéről. Az elvont kérdéseket
azonban kerülik. Az esztétika csakis
konkrét formában jelenhet meg, tehát
mozgás, dinamika és ritmus formájában.
Mindez mégis a szerepformálás
gazdagodását eredményezi és fokozatosan,
minden előre kimondott direkt
megfogalmazás nélkül kialakul az előadás
mondanivalója.



Az előadás külső képe

Zsúfolt, naturalista részletességű, sze-
cessziós színpad, ahol Szomory áriái ter-
mészetes kecsességgel szólalnak meg, ab-
szurd humora élettelivé, emberivé válik,
ez a lényege ennek az előadásnak. A
rendezői intencióknak megfelelően a lát-
szólag rendetlen színpad valójában szi-
gorúan megkomponált kép, ahol minden
fal, minden bútordarab elhelyezése drámai
jelentőségű. Egyetlen berendezési tárgy
sem kerülhet véletlenül a szín-padra.

Ádám maga néz utána minden egyes
bútornak, kelléknek. Bejárja a város bi-
zományi áruházainak pincéit egy asztalért,
egy pamlagért. Minden kelléket maga
választ ki, hússzor kicseréltet egy abroszt,
mert nem találja megfelelőnek. A metszett
kristálypoharak az asztalon, a párnák a
földön, a virágok a kosarakban, a
hamutartó, a rajzalbum fedőlap-ja, a
galambkalitka, a csipkés nádbútorok, az
orgona padja, a csillár, mind csak gondos
válogatás után kerülhet a színpadra, és
kellő mérlegelés után jut végleges helyére.

A művészi alkotómunka folyamatának,
pontosabban a művész személyének
ábrázolása alkotás közben lehetetlen fel-
adat. Külsőségeiben való ismertetése fe-
lesleges tévutakra visz, belső lényegének
megközelítése reménytelen. A megvalósult
mű a legpontosabb kép, az tükrözi a
leghívebben a rendező egyéniségét. A kész
előadás elemzése azonban már másik
téma.

SZOMORY DEZSŐ: HERMELIN

(MADÁCH SZÍNHÁZ
GÁBOR MIKLÓS (PÁLFI TIBOR)

O S Z T O V I T S L E V E N T E

Szerelmi nyomorúság
és szecesszió

Szomory Dezső Hermelinje a
Madách Színházban

„Minden szó perfid ... az
egész emberi hangszer csak
arra jó, hogy feldúlja az em-
bert."

„Ma minden több és gazda-
gabb az életben - az élet túl-
nőtt a színházon!"

„Milyen igaza van!"

Pálfi Tibor író új darabjának premierje
előtt áll. A nagy izgalom kellős közepébe
váratlan vendég érkezik: régi szerelme,
Tóth Hermin, akit három éve elhagyott.
Herminnek a szakítás után született meg
kisfia Pálfitól: őt hozza most magával,
hogy az író egy időre befogadja, míg ő a
kolozsvári színháznál próbál szerencsét.
Pálfi kötélnek áll. A második felvonásban
a bemutató utáni zűrzavarban-ünneplésben
egy taxiban felejti Péterkét, de a kisfiú
szerencsére előkerül. A harmadik
felvonásban Pálfi és Hermin újra
egymásra találnak.

Ennyi a cselekmény. Semmitmondó,
érdektelen.

De: a színpadon, „itten", szenvedélyek
és álszenvedélyek dúlnak, és görög-tűz
van itten, érzelem-tűzijáték a javából -
végkiárusítás a szecesszióból, en masse. És
„valami fülledt atmoszféra"... és színészek
. . . és „illusztris író" ... és műértő szabó
és rajongó borb ély. . . és könny és
nevetés . . . és bajazzóskodás szoknyában
és pantallóban ... és csupa „élvezés"... és:
„Szeretem az olyan darabokat, mint
amilyet Pálfi írt. Mert ebben egy kicsit
benne vonaglik a mi gyászos életünknek
szerelmi nyomorúsága!" Így a darabbéli
cselédszoknya-bolond kritikus, Kürthy
Kökény Pálfiról - azaz Szomoryról.

Mert hiszen nyilvánvaló: ez a játék
önéletrajzi játék, egy sohanemvolt siker-
nek - színházban és nőknél aratott si-
kernek - szertelen álma. Pálfi Tibor, ez a
pierrot-arcú különc, a „nagy mámoros", a
„fiók-Shakespeare", aki tud - ez maga
Szomory, ahogy az írói narcisszizmus ön-
képét megformálta, s a toronyszobából a
siker hetedik mennyországába álmodta
föl. Bolond-bohém toronyszoba-menny-
ország: csupa nyüzsgés, csupa mozgás,
csupa káosz kívül és belül. Tömjénfüst az
önszerelmes zseni körül - elélvezés három
felvonásban.

De szerencsére itt van a Pálfi-portré
mögül öniróniával kinéző Szomory is: aki
a szerepjátszás lázából lecsillapodva ki is
tudja nevetni önmagát; aki dühödt

pojácáskodása közben is tudja, hogy most
pojáca; aki elolvad, ha magára és magába
tekint, de ki is mosolyogja riszálós
öntetszelgését. Ez a darab, a Hermelin
maga a századelő, illetve: a századelő
egyik arca; ez a világ az első világháború
második évében pezsgőben lubickoló úri
Budapest, a lipótvárosi Budapest, az
operett-konfliktusokban szépelgő
Budapest világa. Transzélet, a valóságos
tartalmakat túllicitáló pózok, szerelmi
bánatban elvérző szívek világa. Kint, a
lövészárkokban igazi vér folyik ...
Szóval: a Hermelinből holmi „hátországi
perverzitás" árad. A már említett
„szerelmi nyomorúság" pilledt erotikája.
Az őszinte emberi kapcsolatok hiányát
szertelen kalandokkal, malackodással
kompenzáló és elhazudó kor „lihegése".

Ez a légkör a maga hiánytalan való-
ságában jelenik meg az első két felvonás
színpadán. Elementáris vígjáték, csupa
lüktetés, csupa sziporka. S mivel a
helyzetjelentés hiteles, az önfeledt játé-
kosság lassan szatírává, vagyis kritikává
alakul át. A „szerelmi nyomorúság" to-
tális és feloldhatatlan uralmának meg-
jelenítése után azonban Szomory meg-
hátrál, s Pálfit és Tóth Hermint össze-
boronálja. Happy end, á la század eleje.

Ezek után mit mond Szomory darab-ja?
Véleményem szerint az égvilágon semmi
fontosat. Ami aforizmatikus bölcselkedés
a műben életről, szerelemről, korról
elhangzik, dagályos retorikába öltöztetett
közhely, s mint „igazság", szóra sem
érdemes. A megjelenítő erő a lényeg,
ennek a drámaírói világnak a szuverén-
erőszakos különössége. Vagyis a játék, az
olyan színvonalú játék, amit csak jelentős
különcök, vagyis: költők űzhetnek.
Schöpflin Aladár fogalmazta meg
kitűnően Szomory színpadának lényegét:
„Nála nem logikai vagy lélek-tani
kapcsolatokról van szó, egyáltalán nem a
valóság mértékeiről, hanem a valóság
túlfeszítettségéről. Célja nem az élet
valódi képét adni, hanem egy, az
eksztázisig formált képet, amely, ha de-
formált életet is ad, meg tudja telíteni azt
az atmoszférát feszültséggel, s ezzel
válik elevenné és hatásossá. Minden sze-
mélye túlhangolt hangszer, melyen az író
önkényesen, szabálytalanul játszik. de
rendkívüli, megejtő hangokat csal ki
belőle, amelyekkel nem értelmünkre
igyekszik hatni, hanem fantáziánkat in-
gerelni, idegeinket felizgatni, hogy haj-
landók és képesek legyünk őt követni .. .
Akik hozzá vannak szokva, hogy a dráma
mindig morális élre szokott állítva lenni,
azok amoralitásáért haragszanak rá, nem
gondolva arra, hogy a szenvedély mindig
amorális. Akik a realisztikus dramaturgia
szerint gondolkoznak, azoknak irrealitása
ver szöget a fejük-be."
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A HERMELINBEN

Schöpflin apológiája jogos. Ám éppen
Szomory cáfolja meg. A harmadik fel-
vonással megsemmisíti az irrealitást, az
amoralitást, mely közvetve és áttételesen:
realitássá és végső soron morális alkotói
magatartássá alakítaná a Hermelin világát.

A Szomory-féle színház alapvető eleme
a nyelv. A szavak zenéjének, a beszédnek,
a dikciónak az igézetében alkotó Szomory
a Hermelinben ezt a bűvöletet, eksztázist
forgatja ki a sarkaiból. A darab
feszültségének egyik forrása a kettősség.
Az emelt hangot, a nagy, „lila" szavak
hitelét az ágáló figurák kis-szerűsége
hatálytalanítja. A szavakba foglalt
szenvedélyek hevét az átéltség, az
őszinteség hiánya hűti le. Zeng az el-
szabadult, függetlenült muzsika, a hang-
szerek maguktól játszanak, míg a zenészek
ultiznak az orkeszterben, a karmester
pedig borotválkozik. Ez a szavak
perfiditása, a komikum feszültségforrása.
Szomory tehát a Hermelinben a szecesszió
szótárának, gesztuskészletének és az
ezeket nem fedező magatartásnak modern
dichotómiáját érzi át, vagyis egy alapvető
képtelenséget. (Ennek az abszurdumnak a
felismerése vezet el a modern európai
dráma történetében egészen Ionescóig.)
De Szomory - ha tisztában is van a
fentiekkel - még kéjeleg ebben az
abszurdumban. Lubickol ebben a
képtelenségben, ha közben ránk pislog is:
mindent tudok, és megvan mindenről a
véleményem. De azért csak tovább
lubickol. Ez az írói „perverzitás" a darab
külön pikantériája.

Pontosan belső képtelensége, abszurd
hangjai és játékossága miatt érzem a
Hermelin felfedezését aktuálisnak. Jól
belefér ez abba a világméretű irányzat-ha,
ami egyenlő a szecesszió előretörésével.
1969 légköri viszonyai között ezt a
vígjátékot tartom a legelevenebb és leg-
emészthetőbb Szomory-műnek s nem a
megalomániás Habsburg-trilógiát, még
csak nem is a véleményem szerint legjobb,
legletisztultabb kései színműveket, a
Szegedy Annie-t vagy a Takács Alice-t.

A Madách Színház előadását Ádám
Ottó rendezte. Példamutató az író szu-
verén világa iránti tisztelete olyankor,
amikor oly divatos dolog „rendezői kon-
cepció" címén félremagyarázni, idegen
„gondolatokkal" teleaggatni egy-egy da-
rabot. Megtartja a darabot annak, ami:
játéknak, s megőrzi szomorys játéknak.
Vagyis nem fosztja meg éltető elemétől:
modorosságaitól. Ugyanakkor mai
alapállásból közeledik hozzá, de ítélke-
zése a mű és világa felett finoman köz-
vetett, sehol sem didaktikusan szájbarágó.
A színpadra teremtett atmoszféra talán egy
fokkal fülledtebb lehetne. Mint
színészvezető, Ádám most is sokat, néha
meglepően sokat kihoz színészeiből. A
kisebb epizódokra azonban nem figyelt
oda eléggé; három-négy figura egészen
jelentéktelenné és jellegtelenné vált.

Ádám rendezéseiben az egyszerűség, a
visszafogott, a lélektani realizmuson
alapuló színészi játék néha monotóniává
lép elő. Ezúttal is akad ritmikai hiba.
(Például az indítás és az egész második
felvonás elnyújtott, lassú.) S amit álta-
lában hiányoltam: a rendezői „brillí-
rozás". Talán több „ötlet" és abszurdabb
humor nem ártott volna.

Ezek azonban másodlagos kifogások.
Egy dologban vitatkoznék elsősorban
Ádám Ottóval. Hogy nem irtotta ki a
szomoryzmusokat, a fülsértő magyarta-
lanságokat, a képzavarokat, hogy a
hosszú sorokon át tekergő mondatokat
nem szabdalta föl, feltétlenül elismerés-
re méltó, okos tapintatra vall. S az is,
hogy észrevette ennek a különös dikció-
nak az élőbeszéd lüktetéséhez hasonló
pongyola, de legtöbbször mégis költőire
transzponált gondolatritmikáját. Azt vi-
szont már nem helyeselhetem, hogy egy

általán nem húzott a darabból. A Her-
melin, mint valamennyi Szomory-mű,
túlírt, túlnyújtott, és az ömlesztve tálalt
modorosságtól egyszerűen fárasztó. A
három és fél órás előadás alatt a tömény
manír, a nagy operai kettősök wagneri
mérete kimerít, bágyaszt, végül már un-
tat is. A darab akkor is önmaga maradt
volna, ha - főképp a duetteket - meg-
rövidíti.

Gábor Miklós Pálfi-alakítása bravúros
tanulmány a szomoryzmusból. S nemcsak
abból: hanem egy elképzelhető
szecessziós színjátszóstílusból is. Zenei-
leg, koreográfiailag a legapróbb részle-
tekig megkomponált. Hazai színpadain-
kon szokatlan tudatosság, az alakábrá-
zolás esetlegességeinek teljes kiküszöbö-
lése, nemcsak az adott szerep, de az
egész mű hibátlan megértése párosul va-
lami ősi clownos játékkedvvel. Mindezt
együtt csak egy mesterkélt szóösszetétel-
lel tudom jellemezni: stílkomédiázás az,
amit Gábor végbevisz. Pálfinak termé-
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szetes lételeme a pojácáskodás: éli ezt a
pojácáskodást. A színész ugyanígy tesz:
gátlástalanul kötéltáncol a figura őszinte és
álőszinte megnyilatkozásának pólusai közt.
S megint csak micsoda szokatlan jelenség
mifelénk: nem akarja Pálfit mindenáron
igazolni, kiagyalt „szubjektív igazsága", azaz
pszichológiai-szociológiai apropója címén
„megérteni" és megértetni-felmenteni.
Illetve tisztában van azzal, hogy Pálfi
alakját a manírjai tartják össze, s a figura
egyetlen hitelesítési módja a formai
megközelítés lehet: ha a magatartás, a
viselkedés külső jegyeit hibátlanul „hozza",
akkor áll össze hiánytalanul Pálfi Tibor, „az
illusztris író" a maga teljes valótlan való-
ságában. A szecesszió a stílus eluralkodása
az emberen, a forma függetlenülése a
koherens tartalom hiányának elleplezésére.
Gábor ezt pontosan felismerte és kivételes
felkészültséggel valósította meg. Alakítása
szinte kottázható: az azonos motívumok
mint azonos gesztu-sok-modulációk térnek
vissza a maguk szükségszerű helyén, s
ezeknek az elemeknek a tudatos,
kiszámított összeszövése olyan emberi
textúrát hoz létre, melynek révén
lenyűgözően jelenik meg előttünk a maga
gépies, megkonstruált stilisztikájában
Szomory „hőse".

Olyan méretű alakítás Gábor Miklós
Pálfija, hogy körülötte a legtöbb szereplő
szinte teljesen háttérbe szorul, s így Gábor
produkciója nemegyszer szolisztikussá
válik. Nem az ő hibája. A kitűnő színész az
egész előadás során szinte felkínálja
partnereinek az általa pontosan
megvalósított stílust, s azok többnyire
értetlenül állnak vele szemben. A darab
alapképlete egy közönséges háromszög:
Lukács Antónia-Pálfi-Tóth Hermin. A két
nő világa Pálfi egyéniségének egy-egy
megnyilvánulási lehetőségét, egyaránt
otthonos szféráját hordozza, vagyis két
különböző játékban a partnerei. A
színpadon ezúttal, sajnos, nem mindig
azok. A két jeles színésznő olykor magára
hagyja Gábort.

Domján Edit alakítja Hermint. Domján
tehetségét az utóbbi időben egyre inkább
megbéklyózza modorossága: a szüntelen
affektálás és a már szinte alkati sajátossággá
merevített belső „fáradtság", közöny.
Ezúttal jobb formát mutat, de nem elégít
ki. A darab azt igényelné, hogy a ripacs
Pálfival szemben egy sugárzó, a foltok
ellenére is tiszta, egyenes asszony álljon, aki
a maga természetességével - éppen a
kontraszthatás alapján - leleplezi Pálfit, a
pojáca lába alól kihúzza a talajt, leigázza és
végül felemeli magához. Domján produk-
ciójából ez utóbbi kvalitások hiányoznak.
Bája kissé mesterkélt báj, nincs belső
fedezete. A Szomory-szöveggel is ő tud a
legkevesebbet kezdeni a főszereplők közül.
ZOMORY DEZSŐ: HERMELIN

LMÁSI ÉVA (MALTINSZKY MANCI)

Tolnay Klári túlontúl is mértéktartóan
átssza Lukács Antónia szerepét. Antónia a
okon-ripacs, a „színésznő", anyás-
odásával, szívhangjaival együtt maga a
iszta, belső teátralitás. Pálfi „játszótársa".
zínpadi sorsának alakulása kész abszurd
omédia, a helyzetek, amelyekben mozog,
éptelenek. Tolnay teljesen visszafogja ezt a
zületett komédiást, olyan nosztalgiát áraszt
aga körül, ami nem felel meg az alak

unkciójának, következésképp a darab belső
gyensúlyának sem. Persze Tolnay mint
indig, most is finoman és kulturáltan

átszik. De ez itt kevés. Különben is azt
iszem: alapvetően szemérmes színészi
lkatától idegen az a stílus, amit „Dantónia"
lakjának hibátlan megformálása követelne.
vekkel ezelőtt ő lett volna az ideális
Hermelin".

A kisebb szerepek alakítói közül Márkus
ászló szintén Szomory tökéletes
egértőjének bizonyul: a negyvenéves szűz

s tanár, dr. Plundrich az ő jóvoltából olyan
ittel járkál a színpadon, annyi belső
szinteséggel vesz részt ebben a néha
íziószerű kavargásban, annyi - és sohasem
lcsó - játékötlet színezi alakját, hogy
ppen e könnyed és természetes közvetítés
iatt válik végül is a szerep nagyszerű

bszurd portrévá.
Mellette két fiatal színésznő jelent még

agy élményt. Az egyik tavaly végezte el a
őiskolát: Schütz Ila. A szerepre és a
tílusra való kitűnő ráérzés jellemzi
rodukcióját. Okoskodó és sznob
selédlánya magabiztosan mozog az urak és
ohémek között. Schütz könnyedén
zonosul a szereppel, nyoma sincs
átékában görcsnek, erőlködésnek.

A másik: Almási Éva. Szereposztási
bravúr - ez dicsérje Ádám Ottót -, hogy a
ragyogó megjelenésű, szinte démoni
külsejű színésznő a három éve asszony és
azóta is szűz Maltinszky Manci bőré-be
bújik bele, az alak privát abszurdumát
finom karikírozó készséggel teremti meg.
A többiek szürkék, néha szinte ért-
hetetlen közöny árad „produkciójukból".

A Madách Színház magas színvonalú,
igényes előadása - Köpeczi Bócz István
bravúros díszletei közt és Mialkovszky
Erzsébet stílushű, funkciót betöltő jel-
mezeiben - igazolja a „felfedezés" jo-
gosságát. S túl ezen: egy nagy színészi
alakítással ajándékoz meg.

Szomory Dezső: Hermelin. Madách
Színház.

Rendezte: Ádám Ottó, díszlet: Köpeczi
Bócz István, jelmez: Mialkovszky
Erzsébet. Szereplők: Gábor Miklós,
Márkus László, Tolnay Klári, Domján
Edit, Tallós Endre, Lőte Attila, Szénási
Ernő, Árva János, Garics János, Gom-
bos Katalin, Almási Éva, Nagy Anna,
Schütz Ila, Fillár István, Kőmíves Sán-
dor, Gyenge Árpád, Bányai János, Kéry
Gyula, Bakay Lajos, Vándor József, An-
dai Kati f h.

MÁRKUS LÁSZLÓ (DR. PLUNDRICH)



MIALKOVSZY ERZSÉBET

JELMEZTERVEI

D. F E H É R Z S U Z S A

A Hermelin jelmezei

A napi- és hetilapok kritikáiban mél-
tatlanul kevés szó esett a Hermelin kosz-
tümjeiről. Pedig Mialkovszky Erzsébet
ezúttal is jellemet, korhangulatot, típust,
cselekményt és társadalmat aláhúzó esz-
közökkel formálta meg Szomory Dezső
alakjainak külső megjelenését. Nem volt
könnyű dolga. A színmű 1916-ban készült,
s az öltözködésben a szecesszió él tovább.
A darabban szereplő bohémek és színészek
ruháiban e féktelen stílus irracionális
elemei megnőnek, anakronisztikus és
groteszk kifejezéssel gazdagodnak. A
játékos valóság és a szigorú játék
megrendülést és mosolyt keltő lég-körében
a szereplőket öltöztető művész is kedvére
kiélheti alkotófantáziáját.

Mialkovszky eszközei sokrétűek. A ki-
csavart mozgások és kellemes „tikkek"
mellé az illúziók világának bársonyból,
prémből készült csodáit, lépést korlátozó
bukjel-szoknyáit, spanyol udvari pompát
idéző háziköntöseit, méteres uszályait
tervezi és némafilm-komédiába illő kabáttal
ruházza fel a pesti bérház padlásból
alakított lakásába lépőket. A napfényes
teraszra ruháival fojtott, erotikus levegőt
csempész be, a komor könyvtár-szobát
harsogó színekkel oldja fel. S mindezek
mellett - komédiásokról lévén szó - a
korszak színházi kelléktárruháinak
paródiáját is adja. Követi az író játékos
gesztusait. A karakter és külső időnkénti
összekuszálásával a mese és valóság, az
igaz és hamis cinkos keverésével fokozza,
hangsúlyozza a kor bonyolultságát,
embereinek tévelygését, megjátszott
egyéniségét. Nála a házasságában is
érintetlenül maradt dáma, Maltinszky
Manci nagyvilági kokottnak maszkírozza
magát, s az öreg báró ki-tartottja, Tóth
Hermin, a zárdából haza-tért úrilány
mezébe öltözik. Fáradt sárga színei és
szolid hajviselete, magas-szárú cipője,
puritán kabátja már-már kihívásnak számít
ebben a környezetben. A külső és belső
tisztító törekvés olyan messzire megy, hogy
amikor a színész-nő kínos
gyermekeleganciával öltöztetett fiacskája is
megjelenik a színpadon, a néző már
ártatlan, léprecsalt hajadonnak is elfogadná
a mulatozó mágnások és részeg tisztecskék
egykori kedvencét. De hasonlóan
hullámzanak érzelmeink a gyengéd lelkű
festőművész divatbemutatóinál, s Plundrich
tanár úr vicclapba illő század fordulói
öltözékén.

Figuráit képbe komponálta. Az ünnepelt
színésznőt, Lukács Antóniát sem képzel-
hette el másnak, mint ahogyan most jelenik
meg, házias hetéraként az író budoárjában:
égővörös ingujjakkal, szoros fekete
mellénykére illesztett piros gombokkal,
majd később a pompás szín-házi
öltözékben, mint ásítozó, csalódott,
megcsalt szeretőt. Vagy a piros strand-
cipőben csoszogó latintanárt, e szűzen
maradt öreg gyermeket, sárgakockás hosszú
utazókabátban.

Stabil egzisztenciájukkal különös sze-
replők ebben a darabban a taxisofőr és a
vidéki óvónő. Epizódszerepük fontos, ezt
hangsúlyozza öltözködésük. Elegáns
sportember-öltözetben és diakonissza
szerénységű megjelenéssel formálják a
társadalom két típusát: az új, feltörekvő
kispolgárt s a tradíciót őrző vidéki ér-
telmiséget.

A többiekről, a könnyelmű es ripacs-
kodó, folyton változó és társadalmilag oly
bizonytalan figurákról rendre lehullik az
álarc. Gyűröttek lesznek és el-
használódnak, mire véget ér a játék. Át-
tetsző, könnyen leleplezhető világukban,
kölcsön vett nevekkel jelzett életükben már
csak a ruhák valódiak, amelyekben hősnek
érezték magukat.

A Hermelinnek Gábor Miklós mellett
még egy főszereplője van: Mialkovszky
Erzsébet.

Gábor Miklós játékának hatását is fo-
kozza a kosztüm. Előbb csak pomponokkal
díszített, pierrot-kosztümre emlékeztető
selyempizsamája villan ki köntöséből,
szellemesen utalva e divatos író fejedelmi
ripacskodására, mellyel majd a darabjában
szerepet játszó színészeket is túlszárnyalja:
harsogva, szenvelegve és komédiázva a
színpadi hősök külső-belső habitusát ölti
magára. Hosszabb és rövidebb, testhez
szabott és hatalmas redőkben aláhulló
borvörös és dohány-barna brokát köntösök
más és más magatartásra és mozgásra
késztetik, hatalmassá, nevetségessé -
önhittségében féIelmetessé,
magányosságában szánalmassá változtatják.
Az operettbonviván klasszikus öltözetében
érzi magát a legnagyobb biztonságban,
másutt ruhái hordozzák őt, mindenütt
központtá tornyosulva a színpadi képben.
Nehéz len-ne meghatározni, hogy játékának
szuggesztivitása, vérhősége miatt őrzi-e
meg olyan tisztán a néző ruháinak formáját
és színét is, vagy mindezt éppen aláhúzza a
kitűnő szerepformálás, de mindenképpen a
rendező-színész-díszlettervező (Köpeczi
Bócz István) és kosztüm-tervező remek
összmunkájával találkozunk.

A színpadképek festői gazdagsága
Szomory szándékával találkozik. Szomory
baráti köre révén festők között élt.


