
Mozaikkockák az évadból

HERMANN ISTVÁN

Feltarthatatlan Ui Pécsett

Az Arturo Uit nem tekintem Brecht
legjobb darabjai közül valónak. Mindig
egy színész számára jelent nagyon sokat
Ui bemutatása, és mellette mindenki elég
merev epizódszerepekre kény-szerül.
Pécsett meglepetés történt. Amellett, hogy
életem egyik legérdekesebb Uiját láttam,
Sík Ferenc, a rendező el tudta hitetni a
színészekkel, hogy az Arturo Ui színpada
is egész. A fiatal színészek úgy érezték
magukat a szerepekben, mintha Lear
mellett kellene Edgart, Edmundot, Glostert
stb. játszani. S egy pillanatra sem volt az a
be-nyomásom, hogy Brechtnek ez a műve -
szerepdarab.

Következésképpen az együttes munka s
az, hogy minden szereplő élvezte Hau-
mann Pétert és Haumann Péter élvezte a
társait volt az első döntő meglepetés. De
ezt követték a többiek. Sík Ferenc -
nagyon helyesen - tiszteletlenül bánt
Brechttel, és helyenként elidegenített
ugyan, egészében azonban nem. A jele-
netek között nem táblák, nem feliratok
kerültek a színre, hanem egy gyerekét
cipelő újságárus asszony (Labancz Bor-
hála), aki egyfelől rikkancs, tehát a kor-
szerű újsághíreket mondja, másrészt érző
ember. S ez a rikkancs a darab végén a
kisgyerekkel együtt halálos sebet kap a
fasisztáktól, és ott marad a színpadon
mementóként. Nemcsak addig, amíg Uit
ünneplik a Dolfoot asszony mögé fel-
sorakozottak, s nemcsak addig, amíg a
színészek megköszönik a tapsokat, ha-
nem amíg az utolsó néző is el nem hagy-
ja a nézőteret.

A következő meglepetés az, hogy Sík
Ferenc megkérdőjelezi az eredeti német
címet. Eszerint ugyanis Arturo Ui föltar-
tóztatható felemelkedését ábrázolná a
darab. Síknél azonban ez az emelkedés
gátlástalan és gáttalan. Sem a Hinden-
burg-figura, sem a tröszt-figurák, sem a
többiek nem képesek megakadályozni a
gengszter felemelkedését. Nem azért,
mert az adott pillanatban nem képesek rá,
hanem mert különben is képtelenek.
Belsőleg impotensek a gengszterrel szem-
ben. Hogy ezt elhitesse, az előadást hi-
hetetlen mértékben pezsgővé tette. A

színpadon nincs szünet, nincs ellenállás,
csupán az egyik jelenetben, a háttérben
jelenik meg belőle valami. Minden gát
pillanatok alatt szakad át, és a gengszte-
rizmus folyama elönti a színpadot és a
történelmet. Ilyen szempontból kitűnő és
eredeti Sík koncepciója. Észreveszi azt,
hogy Brechtnél azok az illúziók, melyek
az egyik pillanatban III. Richárdra, a
másik pillanatban a Faust sétajelenetére és
ott Mephisztóra, a harmadikban pedig
saját Koldusoperájára emlékeztetnek,
mind szervesen beépíthetők abba a gőz-
hengerszerű sodrásba, melyet Sík a szín-
padon megteremtett. (Egészen más kérdés
persze az, hogy ezt a gőzhengerszerűséget
a csak néhány másodperces szín-váltási
szünetek is elég kínosan akasztják meg,
valamint az is, hogy nem ez az egyetlen
lehetséges felfogásmódja a brechti
gengszter-tragikomédiának.)

Így, ebben a formában tehát Arturo Ui
emelkedése megállíthatatlan, és csak a
közönség tudja megállítani. Brechtnek ez
volt a végső szándéka, és az, hogy Sík
Ferenc most ezt a szándékot nem-csak
értelmileg, hanem érzelmileg is ki-
fejezésteljessé teszi, nem hiba, hanem
erény. Ezért találják meg az együttes
tagjai a kontaktust a címszereplővel, ezért
oldódik fel „kiszolgáló" szerepük, mert
mögöttük fenyegetőleg, de minden-esetre
érzelemmel telítetten ott a néző-tér, amely
viszolyog és gyűlöl egyszerre, és
amelynek hatását valamilyen formában a
szereplők nagy része érzékelteti. De ez
elsősorban a fiatalokra vonatkozik ezúttal.

S itt mindjárt a darab előadásának egy
nagyon kényes problémájához érkeztem el.
A színháznak nem volt elég tagja ahhoz,
hogy a darabot előadják. Sem számbelileg,
sem színészi alkatban. A fiatalok
színpadra hozták ugyan a koldusoperás
hangulatot és azt is, ami az Uit a
Koldusoperától elválasztja. De döccenők
árán. Sok művész kettős fel-adatot kapott,
ami nyilván számára érdekessé tette az
előadást (mindig jó dolog egy estén két
vagy több karaktert hozni, amolyan
„komédiás" feladat), de a kettős szerepek
még ha jól voltak is elgondolva, nem
eléggé poentírozódtak. Ha már ilyen
kényszermegoldáshoz kell folyamodni,
akkor helyes dolog, hogy például a
Hindenburg-figura szín-padi hasonmását,
valamint a Dollfussfigura alteregóját
ugyanaz a színész játssza. Hasonlóképpen
az Uit tanító lecsúszott színész és a
gyújtogatási perben szereplő orvos is
játszatható ugyanazzal

a művésszel. Persze sok minden játszat-
ható még egy művésszel, de itt a kap-
csolatok evidens módon adódnak. Csak-
hogy az analógiás szereposztás ilyen ese-
tekben hihetetlen nagy megterheléssel jár.
Ellentétes szerepeket, ellentétes ka-
raktereket könnyebb a komédiás vénából
kibontakoztatni, míg az analógiásaknál a
karakterek speciális sajátságait
hihetetlenül finoman kell kimunkálni. S
ha Kézdy György mint színész meg is
tesz ezért mindent a ripacs és az orvos
szerepében, a rendezés már nem tudott
eléggé odafigyelni a páros szerepek egy-
máshoz való viszonyára a darab egészén
belül. Itt is jó az elgondolás. De az el-
gondolás keresztülviteléhez e probléma
nagyobb tudatosítására lett volna szük-
ség.

Az említett kifogások az egész kon-
cepcióhoz képest és az egész látványhoz
képest részlegesek. Az összmunka kere-
teit és hangulatát a rendezés alapjában
megteremti, és ez az együttes munka
Haumann Péter Ui-szerepformálásán
alapul. Láttam már akrobata Uit a Brecht-
színház előadásában, aki be tudja
száguldani az egész színpadot, és ezzel a
száguldással máris kitölti az egész teret.
Továbbá láttam olyan Uit is - Szabó
Gyuláét -, aki a rendezői koncepciónak
megfelelően a gengszter belső tö-
rékenységét és összetörhető mivoltát
hangsúlyozta. Haumanné eltért ezektől. A
rendezői koncepcióval összefüggésben itt
a színpadon gátlásokkal teli emberek
kerültek szembe a szintén gátlásos, de
nem könnyen összetörhető Uival. Hau-
mann abból vezeti le Ui erejét, hogy
mindig ott nyomja meg a hangsúlyt, ahol
az ellenfél gyengéjét, gátlásait vehette
célba. Így vált gőzhengerhatásúvá az,
amit a színpadon megteremtett. S nagyon
érdekes volt, hogy Mendelényi Vilmos
Ernesto Romája milyen ügyesen játszott
rá erre a Haumann által kiemelt vonásra.
Roma gátlástalan gengszter Mendelényi
ábrázolásában, de egyúttal pincsikutya.
Mint kis kutya követi a vezért, hűségesen,
alázatosan, mert tudja, hogy ő képtelen
volna mások gátlásait ilyen tudatosan
célbavenni. Így Haumann mutatványa
szellemileg akrobatikus. Nemcsak azért,
mert sikerült összeolvasztania egy kis
chaplini mozgást egy abszolút merev és
görcsös tartással, amelyben a görcsösség
és az elesettség dinamikájában mindig a
görcsösség került felül, hanem elsősorban
a nagyon jól megválasztott nyomatékok
miatt. S itt kell valamit megjegyezni.
Beszédtech-



nikája (s milyen kivételes ez fiataloknál)
kibírja a torokhangot és azt is, hogy a
mondatokat értelmetlenül tagolja ugyan,
de az értelmetlen tagolásnak egy új ér-
telme lesz. Ami a beszédtechnikát illeti,
örömmel állapítottam meg, hogy nemcsak
Haumann beszél jól, hanem Orbán Tibor
és Vajda Márta is kivételesen tisztán - és
nem csupán fonetikailag tisztán -
beszélnek a színpadon.

Így válik Haumann szerepformálása
következtében Ui szuggesztívvé és
taszítóvá. S ennek a szerepfelfogásnak van
egy nagyon érdekes és fontos gondolati
alapja. A szuggesztivitás a mindennapban
egyúttal vonzást is jelent. Haumann
azonban nagyon jól érzi, hogy a szug-
gesztivitásban önmagában is akadhatnak
taszító elemek. Taszítók, mégpedig azok
számára, akik felismerik ennek a
szuggesztivitásnak a görcsös alapját.
Maga a gondolat is és a színészi
megvalósítás is a legkiválóbbak közé
tartozik. Es hogy ennyi mindent hoz a
színpadra, ez azzal a félelemmel tölti cl a
nézőt, hogy nem fogja végig bírni.
Haumannál nincs jellemfejlődés, hanem
csak az alapvonások kibontakoztatása,
variációi és külsődleges árnyalása.
Amikor a színész megtanítja bizonyos
mozgásokra, állandóan előtör belőle az
eredeti gesztusvilág, hogy azután szinte
akarata ellenére valahogy fegyelmezze
magát. Mindjárt az első pillanatban a
legmagasabb hő-fokon van, de ebből a
hőfokból nem enged.

S ez a szellemi rohanás a süllyedés felé
egyúttal emelkedés is. Emelkedés a
gengszterbanda számára, de a világ le-
süllyedése. S éppen ez ütötte meg az em-
bert a Pécsi Nemzeti Színház előadásában.
Ebben a kettős játékban vettek részt a
színészek, és végre nem volt sok
dekorativitás a játékban. De azért akadt.
Főleg az utolsó jelenet beállítása tűnt
tévesnek számomra. Statisztatömeg vonul
be a színpadra, uniformizált, foltozott
irhájú zsoldoskatonák, a színpad belső
terében pedig az Uira fölesküdő tömeg. Az
egyik rész Ui felé fordul, a másik a nézők
felé. És a nagy tömeg üressé teszi a
színpadot. Itt a dekorativitás - a fekvő
újságárusnő ellenére is - eluralkodik. Már
nem fél a közönség, nem gyűlöl, nem
gondolja át a problémákat, hanem
egyszerűen a látványt nézi. A néző
szereplőből visszaváltozott nézővé - és
csak nézővé. A végső akkord
meghazudtolta azt, amit láttam. Pedig
nagyon érdekeset és nagyon elgon-
dolkoztatót láttam. Megértettem, hogy

SZÁNTÓ ERIKA

Sosem lehet tudni...?

A cím utáni kérdőjel magyarázatra
szorul. Próbálkozzunk meg vele.

Ezt olvasom: „ A Y o u Never Can Tell

a gyöngébb Shaw-darabok közül a
leggyöngébb, a legüresebb, a
legszegényesebb . . . Ebben a darabban
nem történik semmi, nincsenek élő,
elképzelhető alakok, csupa képtelenség,
amit a néző lát, és hogy a darabnak nincs
még tartalma sem... Így csak a
papirosfigurák viselkednek és beszélnek
a szerző diktatúrájára. Ez csak egy
képtelenség... Röviden: ez a darab se
történésben, se alakjaiban nem láttatja az
élet mását. De hiszen nem is akarja ..."

S a felháborodott színikritika legvégén
ez a dühös. elbizonytalanodó és cso-
dálkozó mondat: „ A Nem lehessen tudni
címen előadott Shaw-darabot, amely-re
inkább illenék ez a cím: Nesze sem-mi,
fogd meg jól! - a Nemzeti Színház
közönsége elég barátságosan fogadta." A
kritikus: Ambrus Zoltán, s az elő-adás
rendezője Hevesi Sándor. A bemutató,
melyet a közönség „elég barátságosan"
fogadott, 1912-ben volt, tizenkét évvel
később, mint az angliai ősbemutató.
Pedig a londoni Haymarket szín-ház már
1896-ben is próbálni kezdte a darabot,
csakhogy ők úgy vélték, hogy túlságosan
is merész a vállalkozás, el-lentétben
Ambrussal, aki szerint az egésznek még
tartalma sincs.

A Sosem lehet tudni a legnépszerűbb
Shaw-vígjátékok egyike. Sokak szerint
korai zsenge, de ebben legalábbis ké-
telkedni kell, ha figyelembe vesszük,
hogy a Warrenné mesterségét két évvel

G. B. SHAW: SOSEM LEHET TUDNI (MADÁCH
SZÍNHÁZ). PIROS ILDIKÓ (GLORIA) ÉS
TOLNAY KLÁRI (CLANDONNÉ)

korábban írta. Ha zsenge, akkor sem egy
ügyetlenkedő kezdő bizonytalanságától
az.

Kérdés, hogy zsenge-e egyáltalán ...
Shaw ezt írja 1897-ben, tehát egy ku-

darcba fulladt próbasorozat után, három
évvel a tényleges bemutató előtt Ellen
Terrynek, a századvég nagy angol
színésznőjének: „Micsoda darab! Jaj, El-
len, csakugyan elolvasta a Sosem lehet
tudnit? Hát egyáltalán cl lehet olvasni?"

De hát az író önértékelése aligha vezet
nyomra. Az már inkább, amit egy 1895-ös
színikritikájában az általánosítás igé-
nyével ír le: „Nekem nem a darab a
fontos, hanem az eszméje, célzata, érzés-
mennyire aktuális a gátlástalanok elleni
küzdelem, az emberi gyengéket kihasz-
nálni tudó, de nagyon is hatásos terror
elleni harc.

Bertolt Brecht: Állítsátok meg Arturo
Uit! Pécsi Nemzeti Színház.

Fordította: Czímer József és Hajnal
Gábor; rendezte: Sík Ferenc; díszlet:
Pintye Gusztáv; jelmez: Vágó Nelli.

Szereplők: Haumann Péter, Mendelényi
Vilmos, Bősze György. Karikás Péter,
Fülöp Mihály, Paál László, ifj. Kőmíves
Sándor, Szalma Lajos, Galambos György,
Orbán Tibor, Fülöp Mihály, Szivler
József, Paál László, Vajda Márta, Kézdy
György, Győri Emil, Monori Ferenc,
Faludy László, Kováts László, Sólyom
Kati, Kutas Béla, Vincze János, Bors
Ferenc, Labancz Borbála.
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világa és az, ahogy játsszák ... Az én
szememben a darab csak eszköz ..."

Ha valaki figyelmesen elolvassa a You
Never Can Tell négy felvonását, végül
maga is arra a megállapításra jut, amire
Ambrus Zoltán. Ebben a darabban nem
történik semmi, nincsenek élő, elképzelhető
alakok, csupa képtelenség az egész ... A női
emancipációért harcoló - vagy pontosabban
szólva: szónokló - Clandonné három
gyermekével hazaérkezik Madeira
szigetéről egy angol tengeri fürdőhelyre,
ahol tovább elmélkedik a szerelemről (amit
saját be-vallása szerint nem ismer), a
gyűlölt férjről (akit nagyon is ismert, de
soha többé nem akar megismerni), egészen
addig a pillanatig, amíg az önnön ha-
sonmására nevelt idősebb lánya fülig bele
nem szeret egy infantilis és éhen-kórász
fogorvosba, ő maga meg a vak véletlentől
vezérelve épp a volt férj karjaiba sétál bele.

Ebben a darabban - amely a Haymarket
színháznak oly merésznek tűnt - a
legnagyobb vakmerőség, hogy a főpin-
cérnek ügyvéd a fia, s így már-már úri-
emberszámba vennék, ha nem lenne ben-ne
(istennek hála) annyi józan mérték-tartás,
hogy elejét vegye az efféle meg-fontolatlan
nagylelkűségnek. A többi in

aki vagyok: radikális filozófusnak, aki
harcol az egyén szabadságáért és jogaiért,
úgy, ahogy mesteremtől, Herbert
Spencertől tanultam. De vajon lehurrog-
nak-e ezért? Dehogy: csak eltűrnek, mint
egy ósdi, begyepesedett fejű vén szamarat
..."

Végül is itt lappang ennek a mostani
Shaw-bemutatónak, Ádám Ottó rende-
zésének a kulcsa. Nem osztja ketté ezt a
szellemi színpadot „haladókra" és
„maradiakra", nem hangolja rokonszen-
vesre vagy ellenérzést keltőre a szereplők
mondatait, azzal a természetes fölénnyel
kezeli őket, amely részben az eltelt idő
gyümölcse. Igy egyszerre lehetnek érthető,
követhető emberek és nevetséges figurák.

Minden Shaw-színmű arra készteti a
rendezőt, hogy eldöntse: valóságnak vagy
fikciónak tekinti-e színpadát. Ha az előbbit
választja - mint ez az elő-adás - nem elég a
dialógusok szellemességét csillogtatni.
Helyzetet, elsősorban elfogadható lélektani
szituációt kell teremteni e csillogás
számára. Aprólékosan fel kell fejteni a
szorosra szövött szöveg-anyagot, amely
felszínes közelítésre, „tűzijáték"
rendezésére csábít. Az efféle sziporkázás
nem is tarthat életben egy előadást:
felszikrázó, jó pillanatokat ugyan
teremthet, de végül is a jóvátehetetlen
unalommal fenyeget. A shaw-i szópárbajok
csak írójuk és a mi szemünkben egy bűvész
mutatványai. Akiknek a szájából azonban
ezek a szivárványosan tetszetős szó- és
gondolatfüzérek elhangzanak, azok nem
bűvészkednek, hanem színpadi életüket
élik. A színészeknek hétköznapi ruhaként
és nem maskaraként kell viselni
jellemüket.

Ádám Ottó rendezésében mindez ter-
mészetes, szinte evidenciának tűnik.
Minden mondatnak folyamatba kell il-
leszkednie, nincsenek „kijátszott" poénok,
a vígjátéki hangvételről semmiféle görcsös
erőlködés nem árulkodik. Ahogy Shaw is
szívesebben beszélt a vígjáték és a dráma
meghatározás helyett „kellemes és
kellemetlen" színművekről, az előadás
alaptónusára is inkább ez a „kellemesség"
jellemző, mint a koncepciózus, az előre
elszánt vígjátékiság.

Mindezt azért érdemes hangsúlyozni,
mert a nézőt is kellemes meglepetésként éri
... Ennek a mostani Shaw-bemutatónak a
hangvétele közel sem megszokott a hazai
Shaw-színjátszásban. Épp a közelmúltban
A hős és a csokoládékatona pesti
színházbeli előadása egészen másfajta -
szerintünk az író világától

kább a szalonvígjátékok elegánsan be-
gyakorlott, s igazán vér nélküli
szópárbajára emlékeztet. Mégis miféle
színház - igazi színház - várható ennek a
vígjátéknak az előadásától? Újra vissza
kell kanyarodni a kérdőjelhez, amelyet a
darab címe után odabiggyesztettünk: so-
sem lehet tudni ... ?

Van valami a történetben, amely az
elmúlt évtizedek alatt rakódott rá, bár
tulajdonképpen mint lehetőség, mindig
benne rejlett. Shaw nem egyszerűen
merészségeket akar mondani a színpadról,
hanem sokkal inkább azt kívánja nézői
orra alá dörzsölni, hogy miért is érzik az
élet legtermészetesebb törvényeit
merészségnek ... Ez az a pont, ahol a leg-
gyöngébb Shaw-vígjáték is több, mint
szaloncsipkelődés. ő nemcsak a „ma-
radiakat" teszi nevetségessé, hanem a
„merészeket" is. Szinte „beleérzi" az időt,
amely majd őket is avultakká teszi. Ez
nem engedi öregedni helyzeteit és figuráit.

McComas, a valamikori radikális így
replikázik Clandonnénak: „Épp az előbb
vetette szememre, hogy jóravaló
nyárspolgár lett belőlem. Hát nagyon
téved: én híven kitartottam régi elveink
mellett. Nem járok templomba, és nem is
titkolom ezt. Annak akarok látszani,



idegen, épp ezért redukált hatású - hangot
ütött meg.

Shaw színpadáról hiányzik az operettek
frivol könnyedsége. Legostobább figurája is
komolyan veszi önmagát, és bár szinte
valamennyien állandóan meg is
fogalmazzák önnön létük bölcseleti ta-
nulságait, s ezt nagyon gyakran ironikusan
teszik, de önmagukon sosem nevetnek.
Teljes kegyetlenséggel nem látnak rá
sajátmagukra. Belefeledkeznek szerepükbe,
s amikor magukat fogalmazzák, akkor - s
épp ez a legmélyebb shaw-i humorforrás -
csak egy újabb szinten jelennek meg
gyarlóságaik és tévedéseik. Ez a
dramaturgiai rendszer talán a legteljesebben
az Ember és felsőbbrendű emberben
(Tanner John) nyilatkozik meg. Tanner
John az irrealitásból elő-lépő, szocialista
elveket valló kapitalista. Alkotó elveket
hirdet, de bénultan passzív; teoretikus Don
Juan, de a nőket messzi ívben kikerüli.
Mindaz, amit önmagáról tud, nem változtat
azon, aki. Ádám Ottó mostani rendezésének
stílusa igazi próbatételt épp az 1963-as
Tanner John-előadáson állt ki. Ha ez a
mostani Shaw-bemutató mégis újnak hat, ez
mindenekelőtt annak köszönhető, hogy
fiatalok ugranak a Shaw-játszás
mélyvizébe. Tőlük az előadás harsogó
jókedve, frissesége és maisága. Mellettük a
színház tapasztalt vezető színészei biz-
tosítják az előadás kiegyensúlyozottságát, s
mintha maguk is felfrissülnének.

Valentina figuráját Huszti Péter annyi
színnel telíti, hogy az embernek a shaw-i
bölcsesség jut eszébe: „Minden darab
mindig mást mond, ha valaha akart valamit
mondani." Huszti észrevétlen gesztusokkal
teremti meg azt a fiatalembert, aki nemcsak
„egy figyelemreméltó és rokonszenves
kezdő, akinek kilátásait egy szakértő elég
kedvezően értékelné", hanem aki még maga
sem döntötte el, hogy fittyet hányjon-e a
konvekcióknak, vagy nagyon is igazodjon
hozzájuk, még nem határozta el, hogy
szerelemért vagy pénzért akar nősülni, hogy
egyeztetni kívánja-e egy életen át a
kellemeset a hasznossal, a tisztességest a
tisztességtelennel.

Az 1912-es magyarországi bemutatón
Ódry Árpád játszotta ezt a szerepet, ő, akit
Shaw maga is figurái ideális meg-
jelenítőjének tartott. Az előadás íve mint
mindig, most is ettől a szereptől indul. De a
legjobb ízeket az ikerpár kettőse nyújtja.
Schütz Ila és Balázsovits Lajos teljes
oldottsága végleg lesodorja a porszemeket,
amelyek a történet felszí-

G. B. SHAW: SOSEM LEHET TUDNI (MADÁCH SZÍNHÁZ)
SCHÜTZ ILA (DOLLY), TOLNAY KLÁRI (CLANDONNÉ) ÉS BALÁZSOVITS LAJOS (PHILIP)

nén megragadhattak. Bátor anakronizmussal
mai teenagerekként robbannak a színpadra.
Nem annyira a figurák játé-kos
szemtelenségét hangsúlyozzák, inkább
ennek a hetykeségnek az öntudatban rejtőző
gyökereit mutatják meg. Nem tisztelnek
semmit, ami nem tiszteletreméltó, nem
vesznek természetesnek semmit, ami nem
természetes. Elementáris őszinteségük és
magabiztosságuk annyira „modernizálja" a
darabot - anélkül, hogy akár a szövegen,
akár a díszleten vagy a ruhákon bármi
„hangosan" figyelmeztetne a modernségre -,
hogy az izgalmasságig tudják fokozni egy
egyébként is jó előadás hatását.

A negyedik fiatal a színpadon a szépséges
Gloria szerepében Piros Ildikó. Illúziót
keltő játékáról nem lehet anélkül szólni,
hogy előtte ne Tolnay Klári

nevét írjuk le, aki az egész előadás ha-
tására figyelő, nagyszerű kompozíciós ér-
zékkel segíti elő Gloria pillanatainak
érvényesülését. Tolnay Klári olyan Clan-
donnét állít a színpadra, amely sűrítménye,
párlata annak a színészi bölcsesség-nek,
amelyet valóságosan emancipálódott, az
emancipációra igazán vágyó vagy éppen
csak ilyesféle pózokban tetszelgő
nőalakok egész sorának megteremtése
közepette szerzett. Piros Ildikó
helyenkénti színpadi merevsége - ebben a
kontrasztban - zavartalanul épül be az
előadásba. Illúziót teremtő megjelenése,
csiszolt beszédkultúrája jól érvényesül.

Ádám Ottó minden munkájában a biztos
és tartós építkezés lehetőségeit keresi. A
színészek valamennyien mintha egy
látványos gúlagyakorlat részvevői
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lennének - mindenki tart mindenkit,
minden mozdulat mozdulatokat vonz. Az
összjáték legjobb példája a szállodai ebéd.
Mensáros László Walter pincére hibátlan
ritmusérzékkel simul a többiekhez. Ez az ő
szerepének leghálásabb „nagyjelenete",
mégis - s ettől több alakítása mint
egyszerűen jó - illeszkedik a
„csapatjátékba".

Ezek azok a vonások, amelyek ezt az
előadást jelentőssé teszik. A kidolgo-
zottság és összehangoltság élménye szín-
házi életünkben nem túl gyakori. A rit-
kaság becsével bír például egy olyan
„apróság", mint ennek az előadásnak a
„leglényegtelenebb epizódja". Itt leg-
szívesebben sokszorossá tennénk az idé-
zőjelet, hiszen a jó vagy rossz színház a
kicsiny, alig észrevehető pontokon is el-
árulja magát. „A kisasszony bátyja van itt,
kérem" - mondja a szobalány szerepében
Kádár Flóra, Valentine fogorvos
szalonjában. Ez az a bizonyos köz-
mondásosan érdektelen mondat, amellyel -
úgy tűnik - igazán nincs mit kezdeni
(hazai előadásainkban általában nem is
kezdenek vele semmit). Kádár Flóra ebben
az egy mondatban eljátssza az angol
társasági szokásokban és a ranglétra
sérthetetlenségében szentül hivő szolgálót,
aki a legnagyobb erőfeszítéssel sem tudja
legyőzni rosszallását gazdája s főleg
annak furcsa-bolondos vendégei iránt.

Kritikai életünkben íratlan törvények
szabályozzák, hogy mekkora szerep hány
mondatot „ér meg", de talán ezt a „sza-
bálytalanságot" menti az, hogy a Sosem
lehet tudni Madách színházbeli előadását
nem egy vagy két jó alakítás fémjelzi,
hanem a teljes összhang, amelynek Szinte
Gábor „kellemes" hangulatú díszletei,
Mialkovszky Erzsébetnek a jellemek felé
tapogatózó ruhái éppúgy részesei, mint
egy vendéget bejelentő kis szobalány.

G. B. Shaw: Sosem lehet tudni. Madách
Színház.

Fordította: Ottlik Géza; rendezte:
Ádám Ottó; díszlet: Szinte Gábor; jel-
mez: Mialkovszky Erzsébet. Szereplők:
Tolnay Klári, Piros Ildikó, Schütz Ila,
Balázsovits Lajos, Huszti Péter, Basili-
des Zoltán, Mensáros László, Némethy
Ferenc, Lőte Attila, Kádár Flóra.

G. B. SHAW: SOSEM LEHET TUDNI (MADÁCH
SZÍNHÁZ). HUSZTI PÉTER (VALENTINE),

PIROS ILDIKÓ (GLORIA), BALÁZSOVITS LAJOS
(PHILIP) ÉS SCHÜTZ ILA (DOLLY)

RUSZNYÁK MÁRTA

Híres ember L betűvel
Megjegyzések Karinthy Ferenc
Gellérthegyi álmok című drámájához

Ehhez hasonlóan klasszikus ihletésű és
építkezésű darabot nemigen láttam magyar
szerzőtől az utóbbi időben. Ez a klasszikus
jelző nem akar értékítélet len-ni, még
kevésbé elmarasztalás - utóbbi annál is
kevésbé, mert a magam szubjektív ízlése is
a feszesen megformált, megszerkesztett
felé hajlik -, egyszerű ténymegállapítás,
vagy ha úgy tetszik, vélemény ez csupán.
Meggyőződésem, hogy ez a második
világháborúval, játék-özönnel,
fantáziaképekkel, valóság- és
álomsnitteléssel operáló darab drama-
turgiai ősét, pszichológiai (igen kiszá-
mított) hatásának atyamesterét nem a
francia vagy amerikai újraformázók között,
hanem Ibsen Henrik úrban kell keresnünk.

S ha ez így van, akkor a darabnak
egyetlen és egységes témája lehet csak, az,
hogy ebben a szélsőséges drámaalap-
helyzetben hogyan vívja meg csatáját a
háborúban összekerült, összebúvó Lány és
Fiú, pontosabban ez a lány és ez a fiú - egy
zsidó és egy katonaszökevény

egymással és a helyzettel, ezzel a
helyzettel. Számomra az előadás után
egyetlen kérdés maradt nyitva, erre ke-
resem most a választ, az, hogy kitűnő
színészi játék, az értő, okos rendezés, a
kellemes színpadkép, az izgalmas dráma-

alaphelyzet és az üdítően változatos ki-
bontás ellenére miért unatkoztam - töb-
bedmagammal - a második rész alatt.

Hálás, de kockázatos trapézmutatvány
mindig az ilyen helyettes-cselekvésekre,
ez esetben az életpótlékjátékra építő,
azzal dolgozó darabvezetés. Nagyon ritka
ugyanis az olyan játék, amely minden
pontján, állandóan és maradéktalanul
tudna korrespondeálni a valódi
szituációval, mondatokkal. Mindegyik-
nek megvan a maga sajátos logikája,
szabálya, és ha ezek akár csak egy pil-
lanatra nem fedik egymást tökéletesen,
akkor az egész játékkonstrukció megbu-
kott: pókerban nem lehet sakkmattot ad-
ni, golfban bemondani a piros ultimót.

Ezt a veszélyt Karinthy zseniálisan
elkerülte azzal, hogy nem egyféle játékot
játszat, hanem a különféle játékokat
kimazsolázva minden erőszakoltság nél-
kül biztosít logikát és változatosságot a
játéknak. Nagy ötlet. Csakhogy a játékok
mintha még így is rakoncátlankodnának:
egész mások az első részben, mint a
másodikban. Az első felvonásban minden
játékosság célja és megvalósult funkciója
az, hogy a két figurát és az őket markába
szorító helyzetet kibontsa. A látszólag
konkrét tartalom nélküli L be-tűs híres
ember felmondás ritmikailag tagolja a
jelenetet, és mint egy ostinato alákopogja
a hangulatát is. Ebben a részben, a
klasszikus darabindítási hagyományokhoz
híven, lényegében mindent megtudunk a
két szereplőről, múltjukat, a helyzetet,
bizonyos fokig társa-dalmi szituációjukat,
jellemüket, és egy-máshoz kapcsolódásuk
mikéntjét is sejtjük. A második részre vár
tehát a nagy



trouvaille: két ember küzdelme azért, hogy
megfosztva minden cselekvési le-
hetőségétől - túlélje ezt a helyzetet. Olyan
ez, mint a tetszhalottságba menekülő
bogár merev héja alatt a szervezet lázas
riadóállapota. Pasziánsz kettesben -
lehetne a műfaji meghatározás. De a darab
ehelyett valami meg nem zabolázott freudi
álomömléssel szolgál, lep meg.

Ennek a két embernek valóban van
elintéznivalója egymással, s azt el is kell
intézni, legkevésbé színpadon lehet bün-
tetlenül összezárni két fiatal, különnemű
embert. A második rész jóformán kizá-
rólag, sőt ha a külsődlegesnek megmaradt
külső hatásokat leszámítjuk, akkor
kizárólag róluk szól. Minden látszólagos
helyzetbravúr, a váltogatott tudattartalmak
és vágyálmok ellenére ez itt nem helyzet-,
hanem jellemkibontás. Most már nem az
számít, hogy az eddig kitűnően szuperáló
lakatlansziget-szituáció, a filmszerű
snittelés, a hazug igazságok vágyálom-
tűzijátéka hogyan működtethető tovább,
hanem csak az a fontos, hogy mennyire
érdekes ez a két összezárt lény, van-e
jellemüknek akkora mélysége,
egyéniségüknek olyan lebilincselő
tartalma, kapcsolatuknak van-e, lesz-e
olyan megrendítő, egyediségével ma-
gunkra döbbentő tanulsága, mely méltó
felelet az első felvonás kérdésére.

Azt hiszem, ez a lényeges váltás ha-
tároz meg mindent a műben. Helyzet-
darabból jellemdrámára váltott át a szerző,
anélkül., hogy az alkalmazott, eredetileg a
helyzetet kibontó, díszítő, mélyítő
eszközöknek a milyenségén, hogyanján és
mikéntjén, funkciójuk tartalmán
változtatott volna. És ami az egyiket
lendítette, a másikon kolonc. Ezek a
játékok nem is igazi játékok, ha valahol,
hát itt igazolódik a darab címében sze-
replő álom szó. Változatos társadalmi és
szellemi elfojtások manifesztálódnak a
szemünk láttára, semmiféle mélylélek-tani
apparátussal, költészettel vagy más
áttétellel nem kendőzve. Olyan csupaszok,
hogy szégyellném magam, ha nem unnám
őket. De unom, mert érdektelenül privát,
fantáziátlanul átlátszó, Freud és az
újromantika óta elintézett mind-az, amit
végül lelkük mélységes bugyraiból elénk
kihalásznak.

A felvonás egy szakítással indul és egy
pisztolylövéssel ér véget. Tulajdonképpen
nagyon érdekes menet, ahogy egy fiú és
egy lány, minden férfi és minden nő, előbb
vagy utóbb, így vagy úgy, de - ha ügyük
ért valamit - megölik
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egymást. Nem mondom, hogy ú j a téma,
de ebben a feldolgozásban, hogy 1

944-ben
egy összekerülni kénytelelt zsidó lány és
egy katonaszökevény fiú hogyan nem tudja
önmagának megbocsátani egy-mást és
egymásnak önmagát, ebben van, ebben
lehet modern drámai lehetőség. Az első
rész valami ilyesmit is ígért. Csakhogy
időközben a darab legfontosabb tényezője:
a külvilág úgy levált a szereplőkről, mint
egy megunt, elhordott hurok. Több
kritikus is kifogásolta a behatoló külvilág
megjelenítését, szervetlennek és a
játékstílustól elütőnek érezvén azt. De ha a
színfalak mögül Saljapin basszusa zengené
is be a közeledő ágyúszót, az sem tudná
pótolni, hogy a külvilág nincs bent. A
főszereplőt a szünetben kivégezték.
Magukra hagyatva viszont a két fiatal csak
a Férfi és a Nő örök kötéltáncát tudja
ellejteni.

Ezzel a tartalmi szűküléssel, kevesbe-
déssel párhuzamos a formai hígulás. A
kezdeti szigorú ok-cél meghatározottságú
játékok sokszor öncélú betétekké válnak.
Voltaképpen a gondosan és okosan be-
mért kezdő és végpont közé tetszőleges
számú helybenjárási gyakorlatot lehetne
iktatni, s mintha valóban így, ilyen ön-

KARINTHY FERENC: GELLÉRTIHEGYI ÁLMOK

(MADÁCH KAMARASZÍNHÁZ) ALMÁSI ÉVA

(LÁNY)

kényesen sorakoztak volna az ötletek. A
játékot imigyen addig lehet folytatni, amíg
L betűs híres ember akad a lexikonban - ez
pedig nem dramaturgiai kategória.

Nem vagyok objektív, tudom. Fenti
dörmögésem, méltatlankodásom a darab
egészét, annak szándékát, ötletességét te-
kintve igen egyoldalú, elfogult. Nem áll
szándékomban mentegetőzni emiatt, fel-
ajzott várakozásomban éreztem magam
megcsalatottnak. Nem kellett volna ilyen
jó első felvonást írni.

Karinthy Ferenc: Gellérthegyi álmok.
Madách Színház Kamaraszínháza.

Rendezte: Ádám Ottó; díszlet: Köpeczi
Bócz István; jelmez: Mialkovszky Er-
zsébet. Szereplők: Almási Éva, Huszti
P é t e r .
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RÓNA KATALIN

„Az idő, a belső elfelejt
ketyegni bennünk ..."
Jegyzetek Az írás ördöge előadásáról

A magyar dráma, a magyar színház-
művészet jelentős eseménye volt Németh
László színművének, Az írás ördögének
bemutatója a Szegedi Nemzeti Színház-
ban. Az írás ördöge az író történelmi
drámáinak új fejezete, s egyben az élet-
mű záradékának szánt alkotás. Segít ab-
ban, hogy képpé formáljuk a részleteket
drámai hőseiről, önmagáról.

Németh László - miként a nagy pró-
zaírók mindig - a színpad kedvéért sem
változtat írói magatartásán, stílusán. Pár-
beszédei többnyire egymás mellett futó
monológok, legtöbbször sajátosan önval-
lomásszerű lírai magánbeszédek. Magá-
nyos meditációk, szövevényesen formá-
lódó emberi-etikai viták. Statikus szituá-
cióiban, így Az írás ördöge színpadán is a
történetet inkább elbeszélik, mint el-
játsszák. S ez a „papírszínház" sajátos
feladatot ró a rendezőre és a színészekre.

Lendvai Ferencnek, a Szegedi Nemzeti
Színház igazgató-rendezőjének jelen-tős
szerepe van Németh László drámáinak
színrevitelében. Néhány évvel ezelőtt ő
mutatta be elsőnek a Nagy családot
Veszprémben, majd a Csapdát Miskolcon.
Ösztönzése a legújabb Németh-mű
megszületésére is hatott. Az egész írói
életművet átérző, a konfliktusrendszer
szellemi és morális síkját harmonikussá
formáló rendezése nem törekedett arra,
hogy drámai egységet teremtsen abban,
amiben a darab sem egységes. Ez a szi-
gorú, minden külsődleges elemtől mentes,
jó értelemben vett puritán, zárt szín-padi
kompozíció újra csak bizonyíthatja --
egész színházi életünk számára is - hogy
író és rendező egymásra találásának
egyetlen útja a gondolatok közössége, az
együttes szellemi törekvés.

A színészek céltudatosan közelítettek a
bonyolult feladathoz az esszéstílusban írt
mondatok színpadra alkalmazásában.
Nagy Attila, Bicskey Károly, Kormos
Lajos, Mentes József, Lőrinczy Éva,
Bángyörgyi Károly és a többiek jó segítői
és többé-kevésbé sikeres megfogalmazói
voltak az írói mondanivalónak, a rendezői
szándéknak.

A történet ismert: a gyermekágyi láz
igazi kórokozójának felfedezését a kora-
beli orvostudomány nagyobb része értet-

lenséggel, hatalmi korlátoltsággal, ostoba
fölénnyel vetette el. Semmelweis ugyan
katedrát, klinikát kapott Pesten, s élhette
volna a megbecsült, köztiszteletben álló
professzor életét, ha gyógyító-
szenvedélye, igazságszeretete, kimondás-
kényszere nem készteti harcra. „Vannak
emberek, akik a víztől, a mélységtől ir-
tóznak . . . Én az írástól" - mondja, s
miközben így beszél, maga is az írás
megszállottjává válik.

Németh László hősei „idea-emberek",
nagy alkotóegyéniségek a történelmi erők
ellenállásában. Az írás ördöge is a kény-
szerhelyzetbe került hős erkölcsi maga-
tartásának példája. Semmelweisről szólva
arról az emberi magatartásról beszél,
amelyben együtt jelentkezik a gondolat és
a cselekvés, az eszme és a megnevezés.

A Németh László-figurák nagyszerűsége
mindig abban rejlik, hogy az író ezeket az
„idea-embereket" nemcsak illusztrálja,
hanem nagy drámai szorítókban mutatja
meg. A Semmelweis-dráma hőse a nagy
tudós, a lelkiismeretes orvos, a
megválthatatlan, makacs egyéniség,
akinek a sorsa színpadra lépésének
pillanatában elrendeltetett. Cselekvő, te-
remtő lény. A cselekvés szépségének lí-
rája, a beteljesülés nyugtalansága különös
fénnyel, belső jelentéssel tölti meg a
művet.

Amikor Semmelweis arról beszél, hogy
aki ír, az ,,... a maga elé tett papír-lappal
mintegy tükröt tesz maga elé; abban
vizsgálja magát, elég tetszetős-e? Elfakul
a hiúságtól, s szerénységet mutat, az
igazságot keresi, s az a fontos neki, hogy
igaza legyen, vitába bocsátkozik s azt
nézi, hol szúrhatja le vitatársát ... A
legnemesebb is színjátszóvá lesz, ha ír ..."
- mindenki érti, s csak egyféleképpen
értheti szavait. A szavakat, melyek már
nem egyszerűen a tudós szavai. Ezért nem
is tudunk elszakadni a felismeréstől: a
Németh László-i életmű súlyos drámába
öntött epilógusa pereg a színpadon. Az író
saját indulatairól, dilemmáiról szól, s a
tudós ellenállását, küzdelmét írja meg. Az
írás, az alkotás pillanatairól beszél,
azokról a pillanatokról, amikor „az idő, a
belső elfelejt ketyegni bennünk", amikor
eltűnik a külvilág, és nem marad más,
csak az írás vívódása, forrósága és
igazsága.

A dráma címe is erre a felemelő, szép
harcra utal. Az írás ördöge az életműről
vall. A gondolatoknak, eszméknek műve,
ahogy Németh László-Semmelweis az
utolsó felvonásban megfogalmazza:

„Aki írásra adja magát, annak valamilyen
viszonyba, egy rá jellemző viszonyba kell
kerülnie az írás ördögével . . . az
emberiséghez fordul igazával, noha tudja,
hogy hiába fo r d u l . . . Ez az ördög
legnemesebb unszolása, a gyönyör
gyönyöre, a hálátlan, a gyűlöletessé váló
szerep vállalása." Mindez egyetlen hang-
súly. Csikorgó, dacos, tettre késztető,
megindító és reménytelenségében is üd-
vözítő.

A sötét körfüggöny előtt hat óriási
kőtömb. (A díszlet Bartha László festői
tormanyelvének átültetése színpadra.)
Mintha Assurbanipal ninivei könyvtárának
megmaradt ékírásos kőtáblái lennének, s
rajtuk Gilgames története helyett Husz
János, a vívódó Görgey, a boldogtalan II.
József, a nagy költő Petőfi, a gyötrődő
Puskin, a tudós, természetet vallató
Galilei, Gandhi és a többiek - Németh
László történelmi drámáinak igazságot
tudó és az igazságot kimondó hősei.

Különös tüzek égnek a színpadon. A
halványból sötétbe játszó fények, ahogy
végigpásztázzák az emeletmagasságú fal-
festményeket, a Németh-alakok arcmásait
és izgatott, gyors jegyzeteiket - maguk
közé fogadva immár az új hőst,
Semmelweis Ignácot -, Illés Endre
mondatait juttatják eszünkbe: „Németh
László hősei nemcsak megtalálják az
igazságot: kimondják is. Olyan az alkatuk,
hogy ki kell mondaniuk. Bele-
pusztulnának a hallgatásba, és az igaz-
ságért a világ beléjük tipor."

Németh László drámáját tizenhét al-
kalommal tűzte műsorára a Szegedi
Nemzeti Színház. Sok? Kevés? Nehéz ezt
felmérni.

A hatalmas nézőteret nem könnyű es-
téről estére megtölteni, ám aki ott ült,
rezzenés nélkül, a nagy műnek kijáró
áhítattal nézte végig a súlyos, gondo-
latgazdag előadást. A közönség át tudta
venni az írói ihletettséget, meg tudta tenni
azt a lépést az ismeretlenbe, amely a
művész, a művészet lényege, amelyért
érdemes szövetségre lépni az írás
ördögével, és amelyért érdemes igényes,
jó színházat csinálni.

Németh László: Az írás ördöge. Szegedi
Nemzeti Színház.

Rendező: Lendvai Ferenc; díszlet:
Bartha László; jelmez: Gombár Judit.
Szereplők: Nagy Attila, Lőrinczy Éva,
Bicskey Károly, Bángyörgyi Károly,
Mentes József, Miklós Klára, Kormos
Lajos.



SAÁD KATALIN

Egy dráma két rendezése
O'Neill : Hosszú út az éjszakába

Az évad során két vidéki színházunk is
bemutatta O 'Neill Hosszú út az éjszakába
című drámáját; mind a két esetben fiatal
rendező állította színpadra az amerikai
drámairodalom e klasszikus, nagy
alkotását: Ruszt József a Debreceni Cso-
konai Színházban, Székely Gábor a
Szolnoki Szigligeti Színházban.

Ez az O'Neill-dráma nem sorstragédia
úgy, ahogyan az Amerikai Elektra - és
mégis az: nem izzik a levegőben az ősök
bűne, de a család széthullásáért, mely
egyetlen nap alatt zajlik le a szín-padon, a
múlt a felelős: a nyomor végtelenül
fukarrá tette james Tyrone-t, az apát,
akinek egész életét a „mit ér egy dollár"

szorongása határozta meg; el-adta a
tehetségét, úgy érzi, nagy Shakespeare-
színész lehetett volna. Otthontalanul jártak
városról városra, olcsó szállodákban éltek
feleségével, Maryvel, aki valamikor
zárdában nevelkedett, de aki a zárdával
együtt a színész kedvéért elhagyta
mindazt, amit az jelentett: a társadalmi
rangot, az „úri" barátnőket, és tehetetlenül
sodródott James Tyrone-nal, szüntelenül
otthonra vágyódva.

Egy filléres szállodai orvos - Edmund
születését követő betegsége alatt - meg-
ismertette az asszonyt a morfium ízével.
Azon a reggelen, melyen a darab elkez-
dődik, Mary már épp az elvonókúráról tér
vissza. Sikerül majd megküzdenie a
morfium csábításával? Ezt figyeli árgus
szemekkel a család: férje, Jamie és Ed-
mund. Ez a vad figyelés, gyanakvás űzi
Maryt végleg a bukásba. De nemcsak
Mary bukásáról szól ez a dráma, hanem
valamennyiükéről: a régi bukások telje-
sülnek be a család végzetes széthullásá-
ban, Edmund - minden gyógyíthatósága
ellenére is gyógyíthatatlan - tüdőbajában.

Ruszt József rendezői fantáziáját Mary
és Edmund viszonya ragadta meg. Ren-
dezésében ez lett a dráma magja: az anya
harca az újbóli elbukás ellen és Edmund
harca a halálos betegség réme ellen. E
között a két halálra ítélt ember között -
Ruszt rendezésében - külön-leges
kapcsolat születik, különleges te-
kintetváltások villannak. Ruszt ugyanis

a tekintetekre, a nézésekre építi az elő-
adás dramaturgiáját. Így nagyobb teret kap
a színészi játék, mint a hagyományos
O 'Neill-előadásokban, ami szükségszerűen
magával hozza a terjedelmileg is hatalmas
mű erős meghúzását. A szöveg költői
szépsége elhomályosul, de helyébe a játék
költői szépsége lép, különösen amikor
Olsavszky Éva (Mary) és Dózsa László
(Edmund) van a szín-padon. Ruszt
számára azonban a legfontosabb, hogy a
hősök tényleges küzdelmét, összecsapását,
ellenállását állítsa a középpontba, A húzás
tehát az egyes színészekhez igazítja a
drámai hősöket, azokat a „nézéseket"
emelve ki a drámából, melyeket az egyes
színészek valóban a színpadra tudnak
vinni.

Ennek a rendezői módszernek azonban a
hátrányai is kiütköznek: Gerbár Tibor
alkatilag alkalmatlan James Tyrone
szerepére, s ezen nemigen javít, inkább
ront, hogy Ruszt meghökkentően sokat
húzott az ő szerepéből. Gerbár így még az
o'neilli szöveget is elveszíti, s csak
nehezebb és megoldhatatlanabb fel-adattal
találja szemben magát, mintha az „eredeti"

Tyrone-t játszaná. O 'Neill Tyrone-ja szinte
teljesen átalakul Ruszt koncepciója
szerint: eltűnnek azok a motívumok,
melyek fukarságát meghatározzák,
indokolják, és egy mulatságos, bogaras
öregúrrá változik. Ennek pedig további
következménye a dráma társa-dalmi
hátterének felszívódása, tudniillik a
Tyrone-család széthullását közvetlenül
James Tyrone fukarsága okozza.

Ruszt József ezzel viszont valósággal
„krimisítette" a cselekményt; bár ez a
„krimi" elsősorban a színpadi atmoszféra
gyors felfokozását jelenti - a zenei
effektusok (a Liszt-kísérőzene, a ködkürt,
sirályvisongas stb.), a színészi játék és a
díszlet pontos kölcsönhatása által.
Langmár András kétszintes díszletében a
fő-szerepet a felkanyargó falépcső játssza.
Mary valamiféle szenvedély rabja: a le-
vegőben rezgő titok izgató erejét a lép-cső
jelenléte fokozza. Igaz, külsődleges
eszköz, mégis - vagy talán épp ezáltal -
beleillik Ruszt „krimi"-koncepciójába.
Még nem tudjuk, milyen szenvedélyről
van szó, mitől félti a család Maryt, miért
bámulják, lesik gyanakodva. Az első kép
utolsó jelenetében Mary végső
kétségbeesésében lopva a lépcső felé kapja
a fejét. Az író utasítása szerint végre
magára maradva fáradtan megpihen - a
rendezői elképzelés szerint itt lapítva -,
mint aki lopni indul, vissza-visszanéz,
feloson a kis szobába.

O'NEILL: HOSSZÚ ÚT AZ ÉJSZAKÁBA
(DEBRECENI CSOKONAI SZÍNHÁZ)
OLSAVSZKY ÉVA (MARY), DÓZSA LÁSZLÓ (EDMUND

Olsavszky Maryje ekkor csupa izgalom,
már mámoros attól, amit most meg fog
tenni. Vad és őrült a félelemtől és gyö-
nyörtől. A zenei fortissimo is azt jelzi,
hogy itt most történik valami. Jóllehet
ténylegesen nem itt, hanem fent; de Ol-
savszky eljátssza előttünk azt, ami fent
megtörténik: testtartása, remegő keze,
izgatott lélegzetvétele tudtunkra adja,
hogy benne, vagyis Maryben megtörtént
már a döntés.

De nemcsak itt, az egész drámában
központi szerepe van a lépcsőnek. A lép-
esőnek kiáltja oda sértéseit, indulatos ki-
töréseit Jamie, melyeket anyja szenve-
délye vált ki belőle; itt szalad fel Mary az
újabb és újabb morfiumadagokért, az
egyre gyorsuló pusztulás felé. És végül a
dráma utolsó jelenetében is ezen a
lépcsőn jön le Mary, innen indul el az
utolsó, szinte már öntudatlan bolyongá-
sára. „Keresek valamit" - mondja - „csak
meg tudnám találni"; jóllehet már rég nem
keres semmit, vagyis nem hisz benne,
hogy megtalálhatja még, amit keres:
önmagát. Innen, ebből a kontrasztból ered
az atmoszféra belső feszítőereje.

Gerbár Tibor Tyrone-alakításának el-
lentmondásosságáról már fentebb szól-
tunk. Kóti Árpád Jamie szerepében sok
őszinte indulatot hoz a színpadra, de nem
uralja kellőképpen őket, és talán ezért
van, hogy beszédtechnikailag sem
kifogástalan teljesítménye. Dózsa László,
akinek Edmundját a SZÍNHÁZ 1970/3.
számában már elemeztem, tulajdonképpen
a rendezővel feleselve ajándékoz meg egy
jelentős Edmund-alakítással. Olsavszky
Éva viszont, aki kétségkívül főhőse ennek
az estének, a rendező legjelesebb
munkatársa. Olsavszky Mary-arcai és -
kezei külön elemzést érdemelnének.
Kislányos báj és pusztító



Mozaikkockák az évadból

szenvedély váltakozik vonásaiban: egy-egy
rezdülés elárulja belső vibrálását, az
elbukást, mely fenn a szobában történt, az
őszinteség és a titkolózó hazugság, sőt
önáltatás belülről marcangoló egy-másba
harapásait. A legtöbbet talán az mond el
mindebből, ahogyan Mary férje csókját
fogadja, viseli az arcán. Ott van ebben a
hajdani öröm, a gyengédség be-
idegződése, a félelem, a bizalmatlanság,
majd a testét-arcát megfeszítő támadás
választása, az elhidegülés, az undor, az-tán
a gyors álkedvesség. Ebben a játékban
semmi sem külsődleges: a szenvedélyek
végigviharzanak a színésznőn, arcváltásai
olyan megrázó erővel hatnak, mintha
mezítelen arcáról újabb és újabb
maszkokat rántana le. Keze pedig -
érzékenyen az író minden instrukciójára -
megrezdül, vibrál, lehanyatlik, el-szabadul
tőle, mintha a benne dúló szenvedélyek
néhány pillanatra a kezébe űzetnének, és
megnyugszik.

Székely Gábor, a szolnoki előadás
rendezője egészen más kiindulópontról
közelítette meg az O'Neill-drámát, mint
Ruszt. Székely egy klasszikus értékű mű-

vet akar előadni úgy, ahogy arra a ren-
delkezésére álló színészek képesek. Mint
láttuk, a debreceni siker titka az volt, hogy
Ruszt többé-kevésbé a színészekhez
idomította a drámát, s így Debrecenben
sokkal jelentősebb színészi teljesítménye-
ket láthattunk, mint Szolnokon. A szolnoki
előadás varázsa viszont az o'neilli poézis
kiapadhatatlan áradása a színpadról, még
akkor is, ha ennek a költészetnek az
interpretálásába hamis hangok vegyülnek:
szép, de nemegyszer elerőtlenedő színészi
alakításokat láthatunk. A színészi
teljesítménytől azonban el kell
vonatkoztatnunk a rendezői teljesítményt:
Székely Gábor munkája ugyanis
meggyőzően illusztrálja, hogy a
„hagyományos", szerény, a dráma szö-
vetébe be nem avatkozó rendezői mód-
szerrel is lehet izgalmas, mai színházat
teremteni.

Ruszt rendezésében felfokozott indu-
latok csaptak össze, a Székely Gábor-féle
előadás rendkívül halkra fogott. Székely
mindenekelőtt a hamis patetizmustól
akarja megszabadítani az O'Neill-drámát,
még a legizzóbb szavakat is
visszafogottan, halkan mondatja
színészeivel. Másutt keresi a drámaiságot,
mint Ruszt: az O 'Neill-darab emocionális
felhevítettsége és a tényleges színpadi
indulatok minimálisra re-dukálása közti
antagonizmusban. De Székely Gábor
rendezői munkájának is

O'NEILL: HOSSZÚ ÚT AZ ÉJSZAKÁBA (SZOLNOKI SZIGLIGETI SZÍNHÁZ)
UNKA GYÖRGY (TYRONE) ÉS ANDAHÁZY MARGIT (MARY)

megvan az ellentmondása. Ez a vissza-
fogottság ugyanis akkor lenne indokolt, ha
a színpadi játék, a színészi alakítások
felszíne alatt valóságos szenvedélyek
gyúlnának, ha a halk szavak súlyosabbak
lennének, mint a lázasak - ebben az esetben
egy modern hang-szerelésű O'Neill-
előadást látnánk. Ehelyett azonban sokszor
tartalmatlanná válik ez a "visszafogottság":
amikor nincs mit „visszafogni" - üressé,
fáradt lelassulássá. A színészek - szemben
a „nézésekre" épített debreceni előadással -
szinte nem is néznek egymásra, s így meg
sem születhetnek azok a fel-szín alatti
kapcsolatok, melyeket hiányolunk.

A legérettebb alakítást Linka György
nyújtja James Tyrone szerepében. Linka
még fiatal színész, túl fiatal Tyrone
szerepéhez; mégis olyan szuggesztív James
Tyrone, olyan mélyről jönnek fel
szenvedélyes kitörései, hogy szinte az első
perctől kezdve elhisszük neki, hogy
valóban egy megtört, sokat csalódott, ki-
öregedett „vidéki színész". Kár, hogy túl
hangos. ő az egyetlen, aki megszegi az
előadás halk hangütését, pedig lenne mit a
felszín alatt robbantania. Igaz, ehhez
mélyebb impulzusokat kellene kapnia
társaitól. Andaházy Margit nemes
eszközökkel megformált Maryjének egy
nagy hibája van: nincs drámai fejlődése.

Ennek a Marynek tulajdonképpen csak
kényszerű szünet volt az elvonókúra, és
onnan visszatérve, szinte az első perctől a
morfium rabja. Ezért nem is tud igazi
harcot vívni a morfium ellen, s nem is
bukik el igazán: az ő drámája inkább az
o'neilli szöveg drámaiságából és nem a
színészi játékból ered. Ujlaky László
Edmundja tétován, bizonytalanul
megformált áldozat, Kránitz Lajos Jamie-
jében néha valódi szenvedélyek gyúlnak,
de hamar elenyésznek.

De a szolnoki előadásnak van még egy
erős pontja: Csányi Árpád díszletei.
Csányi tökéletesen megértette a rendezői
szándékot: puritán színpadán valóban csak
azokat a kellékeket hagyta meg,
melyeknek lényeges funkciójuk volt. A
lépcsőt, az ebédlőt üvegajtók és ablakok
mögé rejtette, ami különleges lehetőséget
adott a rendezőnek a játék megkom-
ponálásához: a szereplőket szinte minden
esetben néhány másodperccel előbb
pillantottuk meg, mint ahogy „beléptek a
színre". Igy például, amikor Mary
betegségéről beszélnek: Mary váratlanul
belép, hirtelen csend. Székely úgy
fokozza a szituáció drámaiságát, hogy
még amikor a Tyrone-család férfitagjai
Mary betegségét tárgyalják, mi, nézők
már látjuk Maryt az üvegajtó mögött,
tudjuk, hogy be fog lépni. A feszültség
tehát Mary belépése előtt a végsőkig



fokozódik: a hallgatás itt valóban robbanás
lesz.

Ezek azok a kitűnően megoldott mo-
mentumok, melyek teljes mértékben iga-
zolják Székely Gábor rendezői törekvését.
Ez azonban se nem ront, se nem emel a
Ruszt-féle rendezésen. A két elő-adás
érdekessége, hogy nem rendelhetők egymás
alá, illetve fölé. Két egyaránt járható, de
egymásnak sokban ellent-mondó rendezői
törekvést láthattunk. Jól illusztrálja ezt az
is, ahogy a két rendező a „titokzatos"
morfiumot kezeli. Ruszt az első rész végén
kimondatja Jamie-vel a morfium szót. Szé-
kelynél - hűen az eredeti o’neilli elkép-
zeléshez - csak a tetőponton, a dráma
végén vágja Edmund az anyja szemé-be,
hogy megrögzött morfinista. Ruszt József e
betoldását - hogy legalább a dráma felénél
nevén neveződjék a kór - sok minden
igazolja. Többek között az is, hogy a
szolnoki közönség feszeng, suttog, egymást
faggatja Mary titkáról. Székely Gábor
azonban hamisítatlan o'neilli levegőt,
„ködlebegést" hoz a színházba, megőrzi az
eredeti mű bizonytalan sejtésekkel átszőtt
homályát, mely tele van kimondatlansággal.

Két rendezői törekvés - két figyelem-re
méltó eredmény. Ruszt alkotása a rendező
önállóságát, alkotó szerepét, a színészek
adottságainak és képességeinek
fokozottabb figyelembe vételét hirdeti.
Székely mindenekelőtt a rendezőnek a mű
iránti alázatát tartja lényegesnek:
interpretálni akar. Ez a kétfajta út-keresés a
modern színház egyik nagy dilemmáját
mutatja meg, és már ezért is tanulságos a
Hosszú út az éjszakába kettős felújítása.

O'Neill: Hosszú út az éjszakába.
Debreceni Csokonai Színház.

Fordította: Vas István; rendezte: Ruszt
József; díszlet: Langmár András; jelmez:
Greguss Ildikó. Szereplők: Gerbár Tibor,
Olsavszky Éva, Kóti Árpád, Dózsa
László, Szabó Ibolya.

O'Neill: Hosszú út az éjszakába.
Szolnoki Szigligeti Színház.

Rendezte: Székely Gábor; díszlet:
Csányi Árpád; jelmez: Jánoskúti Márta.
Szereplők: Linka György, Andaházy
Margit, Kránitz Lajos, Ujlaky László,
Cserhalmi Anna.

műhely
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Amit el tudok mondani

Jegyzetek mesterségemrből

(folytatás)

II.

Mindaz, amit e könyvben meg-írtam,
nem is egy bizonyos korra és e kor
emberére vonatkozik, ha-nem
valamennyi művészi hajlamú ember
természetére, minden nemzetre és
minden korra.

Nagy szavak. De amikor először el-
olvastam Sztanyiszlavszkijt, hittem bennük,
és mit tagadjam: egy bizonyos értelemben
ma is hiszek. Az emberben nem marad
meg más, csak ami merész. Az igazság,
hiába, elszánt dolog, és többet ér két
egymással ellentétesnek látszó igazság,
mint akárhány összeegyeztetett féligazság.

Sztanyiszlavszkij egész munkássága úgy
tűnik nekem, mintha első pillanattól nyelve
hegyén lett volna a szó, csak évtizedekbe
került volna, míg ki tudja mondani: „fizikai
cselekvés". (Sokáig talán azért nem merte
kimondani, mert olyan semmitmondónak
látszott.) Egy életet szánt egy ügyetlen
szakkifejezésre?

De amikor megtalálta, nem habozott,
hogy egész addigi munkáját megtagadja:

Ezúttal rendszerének egész alapja a
fizikai cselekvésekben összponto

sult, és arra törekedett, hogy mindent
eltávolítson, ami ezt a fogalmat
ködösítheti, elhomályosíthatja.
Amikor valaki közülünk korábbi
rendszeréjre emlékeztette, egyszerűen
naivnak tettette magát, aki nem érti,
miről van szó.

Aki ilyen vakmerő, megérdemli, hogy
komolyan vegyék, ne úgy kezeljék, mint
egy öreg tanítóbácsit vagy egy vén bo-
londot, ami körülbelül egyremegy. Végtére
is mi a csuda az a híres „fizikai cselekvés?"

1. „Kifelé ..."

Sztanyiszlavszkij egész gondolkodását
meghatározza a felismerés, hogy nem-csak
érzéseinket, de gondolatainkat se tudjuk
szabadon befolyásolni, hogy ön-magunk
számára is természeti jelenség vagyunk.
Elhatározásaink és akaratunk értéke
viszonylagos. A nagy elhatározások - mint
az életben - a színpadon is látszólag
érthetetlen okokból meghiúsulnak, a
legnagyobb elképzelések ön-maguk
súlyától ellaposodnak, a legjobbnak szánt
poénok csütörtököt mondanak, úgy, hogy
éppen a túlokos színész lesz gyakran
babonás: mintha legjobb szándékait átok
kísérné, és a szerencse
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