
BÉCSY TAMÁS

Egy regénydramatizálás
tanulságai

Császár István: Istvánfalva című játéka - a
Pécsi Nemzeti Színház színpadán -
voltaképp Dosztojevszkij: Sztyepancsikovo

és lakosai című kisregényének dramatizált
változata.

A katonai szolgálattól földbirtokára
visszavonult Ezredes és a házában élő
Foma Fomics állnak a középpontban. Ok
ketten bolondokházává változtatják az
itteni életet. Nem elmebetegek sem ők,
sem a többiek. A két főalak visszájára
fordított, a természetestől alapvetően
eltérő életet él, s ezt kényszeríti a többi-
ekre is.

Az Ezredes mamácskájának második
férje egy tábornok volt (a dramatizált
változatban ezért Tábornokné a neve),
akinél Foma a házibolond szerepét töltötte
be. Miután férje meghalt, a Tábornokné az
,ő öregasszonyi szerelmének rajongásig
imádott Fomájával az Ezredeshez
költözött. Az eddig megalázott, pojácaként
kezelt Foma a Tábornokné iránta való
rajongását felhasználva a ház zsarnokává
válik, naponta megalázza az Ezredest és a
szolgákat. Mindenki az ő véleményét,
hangulatát, pillanatnyi szeszélyét lesi;
kiváló tudósnak, művelt embernek tartják,
csak azért, mert ő ezt is megkívánja, és
nagy „színjátékaiban" el is hiteti velük.

Ahhoz, hogy zsarnokoskodhasson, az
Ezredesnek egészen különös egyéni-
ségnek, furcsa jellemvonásokból össze-tett
embernek kell lennie. Nagy gyermeki
tisztelettel viseltetik anyja iránt, alapjaiban
mindenkit megért, mindenkinek mindent
megbocsát, mindenkit tisztességes, jó
embernek tart, a legkisebb bajért önmagát
okolja, mintha rejtett - ismeretlen okból
eredő, de állandó - bűn-tudata lenne. Ha
valaki úgy tesz, hogy megsértődött reá - s
ezt persze Foma minden órában megteszi -
azonnal önmagát hibáztatja, megalázkodik
és bocsánatot kér. Ha egy-egy pillanatban
felismeri Foma valódi arculatát és jelle-
mét, azonnal önmagát korholja, hogy
félreértette, saját hiúsága és önzése miatt
látta ilyennek.

Foma vagyontalan és műveletlen, de a
legkényelmesebb - és a legszabály-

szerűbb - parazita életet választotta. A ház
lakói közül a Tábornokné Társalkodónője
és egy fiatal Hadnagy épp ily
vagyontalanok, egyikük sem ért semmi-
hez, s állandó vendég mivoltukban ők is
paraziták. De lényegében ilyen egy
Obnoszky nevű fiatalember és mamája,
akik noha nem laknak állandóan itt,
gyakori vendégek. Az ingyenélés, a
parazitaság tehát teljesen befonta ezt a
házat, hiszen a földbirtokos-Ezredes is
parazita, persze ő a jobbágyok viszony-
latában.

Dosztojevszkij regényében a két jellem
mély egymásra utaltsága lényeges társa-
dalmi jelentést hordoz, a korabeli Orosz-
országra vonatkoztatva. Ez művészileg
úgy valósul meg, hogy Dosztojevszkij
pillanatokra felvillantott kisemberek,
jobbágyok és csak névtelenül, vendég
funkciójukkal szereplő mellékalakok szö-
vetébe építi kettejük történetét; ezt
gyakran körülöleli a ház, a kert, a táj
leírása, amely hagulatában szövi össze -
művészi értelmű - egységgé a ház lakóit és
az egész történetet. Az Ezredes bűn-tudata
és ebből fakadó tehetetlensége, valamint
csak dühkitörésig eljutó teljes
cselekvésképtelensége, enerváltsága tár-
sadalmi jelentéssel telítődik. Igaz, hogy
„jó" ember, a mazochizmusig hajlamos az
önhibáztatásra, de öntudatlanul saját
parazitasága miatt bénult és enervált a
magánélet szférájában. Ez a magatartás-és
jellemkomplexum, a tudatosságig el nem
jutott és így fel nem ismert, de mindig élő
társadalmi bűntudat teszi lehetővé a
Foma-féle alakok házi-zsarnokságát; ami
fordítva is érvényes: a Foma-féle házi-
Rasputinok erre a társadalmi gyökerű és
szélesen elterjedt enerváltságra építhették
parazita élet-módjukat.

Ha egy regényt dramatizálnak, szük-
ségszerűen eltűnik a táj és a ház mint
környezet, és ugyancsak szükségszerűen
lecsökken a főhősök köré épített, az epikai
hitelt megteremtő mellékalakok száma.
Megnő ellenben a jellemek önálló
voltának, önállóságának jelentősége, hi-
szen az emberek alapvető és lényeges
kapcsolataikra redukálódnak; a viszo-
nyoknak és vonatkozásoknak önmagukban
kell „helytállniok", vagyis ezek és
tartalmaik teremtik meg a hitelt és a mű
egész jelentését.

Nyilván Császár István nem azért
dramatizálta a regényt, hogy azt a jelentést
és mondanivalót bontsa ki belőle, ami
csak a korabeli Oroszországra
vonatkoztatva érvényes. Viszont ha

dramatizálta, akkor csak az alakok vonat-
kozásrendszere és cselekvéseik hordoz-
hatják igazán a mondanivalót, a nekünk
szóló jelentést.

Mit cselekszenek hát ezek az alakok?
Az Ezredes, önmaga sem tudja igazán,

szerelmes Verába, a fiatal nevelőnőbe.
Foma meglátja, észreveszi ezt a szerel-
met, s mindenképpen meg akarja aka-
dályozni. Él itt velük egy Olga nevű
gazdag, de kissé hibbant, középkorú
hölgy, s ezt akarja elvétetni az Ezredessel.
Olga kezére, pontosabban vagyonára
azonban a Hadnagy és Obnoszky is
pályázik. Az Ezredes két embert is hív,
hogy segítsen neki: a fővárosban élő
unokaöccsét és egy Korovkin nevű „híres"

tudóst, akit az országúton ismert meg, s
aki - szerinte - nagyon szépen tud
beszélni a családi boldogságról. Az
unokaöcs megérkezik, s ezt Foma
önmaga számára sérelmesnek tartja; fél
tudatlansága leleplezésétől és hatalmának
elvesztésétől. Az unokaöcs azonnal
felismeri a helyzetet, Foma valódi
jellemét és itteni szerepét. Arra biztatja
nagybátyját, dobja ki. Erre az Ezredes
elvben hajlandó - mert ő mindig annak
hisz, akivel éppen beszél -, de végül
egyénisége és mamája iránti tisztelete
miatt sosem tudja megtenni. Az unoka-
öcs tudatosítja a nevelőnőben is és ben-ne
is egymás iránti szerelmüket. Éjszaka
találkoznak a kertben, s Foma épp akkor
lepi meg őket, amikor megcsókolják
egymást. Másnap a megsértődött Foma el
akarja hagyni a házat. Ez gyakori
zsarolási manőver, hisz tudja, a Tábor-
nokné és sleppje azonnal zűrzavart csinál,
nekitámadnak az Ezredesnek, mire ő
mindig bocsánatot kér tőle, Most azonban
Foma túlmegy a határon. közhírré teszi,
hogy „hemperegni" látta az Ezredest és a
nevelőnőt, mire az Ezredes
szabályszerűen kirúgja. Persze kész a
ribillió, a mamácska elájul, Fomát
visszahozatják. Ő nagylelkűen megbocsát
az Ezredesnek, összeadja a nevelőnővel,
mire azok ketten ismét a legnemesebb,
legjobb embernek tartják Fomát. Végül
megjelenik Korovkin, a „híres" tudós,
tökrészegen. A regényben ez
hátborzongató jelenet, a ház „bolon-
dokháza"-jellege egyszerre evidens lesz.
A regényben még egy fontos jelentése
van: züllött, semmire se való ember az,
akitől az Ezredes saját boldogsága érde-
kében a nagy segítséget várta és remélte.

Mit jelentenek ezek a viszonyok és ezek
a cselekvések nekünk ma, Magyar-
országon? Az alapvető, a legfőbb jelen-



tést Foma alakja sugározhatná. Hiszen
van, ahol eluralkodik a hiú, ostoba, de
hatalmát mégis igen tehetségesen fenn-
tartó dilettantizmus, és ismerős lehet az az
életjelenség is, amikor a mindenkinek
minden cselekvését megértő „jóság" bűnös
tehetetlenségbe csap át. Ám ez ma
leginkább szülő és gyerek közötti
viszonyokban látható, ahol a szülő
tehetetlen enerváltsága miatt lesz zsarnok -
és társadalmilag haszontalan emberré - a
gyermek. A színpadon meg-jelenő
életjelenségek közül e szörnyeteg zsarnoki
módszerei, a ház fölötti hatalmát megtartó
módszerei lehetnének még a mi
világunkból ismerősek. Szoktak ma
embereket, családokat vagy más
közösségeket állandó sértődéssel sakkban
tartani, noha nem ilyen abszolút
értelemben és ilyen sokáig. A regényben
és a dramatizált változatban mindez a
magánélet szférájában, a magánéletre
jellemző problémák közepette és az erre a
létszférára érvényes viszonyrend-
szerekben jelenik meg.

Régóta tudjuk, a színházi előadás nyil-
vánossága, szükségszerű „itt-és-most"-ja
miatt a néző a színpadon lezajló cse-
lekményhez, de főként az alakok jellem-
vonásához vagy funkciójához mindig
hozzákapcsolja azokat a hozzá tartozó
eseményeket vagy jellemvonásokat és
funkciókat, amelyeket a színpadon nem
mutattak be, de amelyek az adott tár-
sadalomban a bemutatott életjelenséggel,
jellemmel szükségszerűen kapcsolódnak,
azokhoz lényegileg hozzátartoznak.
Császár István pusztán dramatizálta a
regényt, egy-két nevet és egyetlen szereplő
nemét megváltoztatva, más alakokat
elhagyva. („ . . . az Is t ván fa lva történetével
nem is bajlódtam - írja a mű-sorfüzetben -,
azt csak úgy elloptam Dosztojevszkijtől.
Shakespeare is így csinálta." Az a
gyanúnk, hogy Shakespeare egy „kicsit"
másként csinálta.) Az Ezredes
enerváltságának és Foma zsarnokságának
semmi új motívumot és - ez a fontosabb -
semmi új kiegészítő funkciót, okot nem
adott, de új jellemvonást sem. A nézőtéren
ülő emberek számára ezek az alakok -
szükségszerűen - nem ágyazódnak bele
abba a széles társadalmi és környezeti
szövetbe, amibe a regényben, s nem ezen
keresztül vagy ezáltal kapják meg
jelentésüket és mondanivalójukat. A
dramatizált változatban a jelentést csak az
alakok mozgásiránya és a mai társadalmi
közegre vonatkoztatott tartalma hozhatja
létre. Minden régi korban játszódó mű
alakjai a színpadon (nem az

írott drámai műben!) a színjáték korának
társadalmi tartalmaira és viszonyaira, az
emberek akkor érvényes vonatkozás-
rendszereire és funkcióira vonatkoztatva
kapnak hitelt és csak így kaphatnak. Ha
ilyen nincs, a színjátékot legfeljebb meg-
érteni lehet, de nem lesz hatása, nem
késztet minket benső átalakulásra. A mai
nézőnek semmit sem jelent Foma parazi-
tasága, s az sem, hogy az Ezredes tehetet-
lenségének saját parazita mivolta az oka.
Mindketten extrém karakterekké lettek
Istvánfalván. Különösen az Ezredes ext-
rém tehetetlensége marad átalakulásra
késztető hatás nélkül, mert előhívja min-
denkiben azt a tapasztalatot, hogy egy
házizsarnokkal szemben ma mindenkinek
van eszköze harcolni; ha más nem, hát a
közöny, az, hogy nem törődünk velük. Ha
pedig valaki mégis megbénul vele
szemben, tőle függetlenül is ér-vényesíti
akaratát, különösképpen olyan ügyekben,
mint a házasság. Amit a regény olvastakor
az alakok társadalmi hitele miatt értünk,
hogy ti. az Ezredes miért nem dobja ki
Fomát, itt nem értjük, mert a szöveg nem
ad az alakoknak ma érvényes motivációt,
s mert mi másképpen cselekednénk. Nem
arról van szó, hogy másképp kellene

cselekednünk, hanem hogy másként
szoktunk a házi-Fomákkal szemben.
Persze hangsúlyozni kell, a bemutatott
probléma a magán-élet szférájában
játszódik, s magatartásunk is ott érvényes
úgy, ahogy az imént jeleztük. És ha a
közéletben nem cselekszünk mindig a
jelzett módon, a magán-élet szférájában
játszódó esemény, az arra érvényes
vonatkozásrendszer nem késztethet
minket közéleti aktivitásra; ezek nem
tehetők át a közélet szférájára, mert ott
alapvetően mások a viszonyok és a
vonatkozásrendszerek, mások a ha-
talmaskodást megteremtő és az ezzel
szembeni aktivitást megbénító erők.

Az epikai és a drámai műforma közötti
lényeges különbségre mutat rá még a
regény és a színjáték befejezése. Mind-
kettőnek a cselekménye lényegében azo-
nos etapokban fejeződik be. (A színjáték-
szövegben még eggyel több a számuk.)

Ezek: az Ezredes kidobja Fomát, a
visszahozott Foma összeadja őt a neve-
lőnővel, megérkezik Korovkin, az Ezredes
visszaküldi a fővárosba unoka-öccsét (ez
nincs a regényben), Foma újra menni akar,
és újra marad. A dramatizált változatban
az Ezredes egyértelműen azért hívja ide
unokaöccsét, hogy ő vegye el a nevelőnőt,
aki legalább így marad a közelében. A
szituációt tehát az

unokaöcs megérkezése hozza létre, ez az,
ami mindenkit megbolydít; ettől kezdve az
emberek vonatkozásrendszere nem mehet
tovább az időben változatlanul, a
vonatkozásoknak változniok kell. A
színjátékszöveg az Ezredes és a nevelőnő
szerelmének történetét tette a mű
gerincévé, s éppen ezért a dráma cse-
lekményének akkor kellene befejeződnie,
amikor az ezt a cselekményt potenciálisan
magába záró szituáció összes lehetőségei
megvalósultak már, illetve mi-kor azok
valósultak már meg. A dramatizált
változatban a regény befejezésének etapjai
nem cselekményegységek, hanem öt
befejezéssé válnak. A cselekmény
valójában akkor fejeződik be, amikor
Foma összeadja az Ezredest és a nevelő-
nőt, a többi csak a regényből átvett epikus
ráadás.

Császár István igyekezett a történetnek
mához szóló jelentést adni azzal, hogy egy
elő- és utószöveget írt a cselekményhez.
Ebben az unokaöcsöt játszó színész
elmondja, egy műkedvelő társulat
előadását fogjuk látni, akik most állítják
össze a darabot; illetve, hogy amit látni
fogunk, az nem komoly, csak játék. Ezt az
utószövegben is meghalljuk. Nos, ez a
keret teljesen felesleges és értelmetlen.
Egyszerűen azért, mert sem-miféle
következménye nincs. A szöveget
hallottuk, s ettől kezdve minden úgy
halad, mintha nem is lett volna ez az
előzmény. A színjátékszöveg tehát ezzel
sem közvetít mához szóló mondanivalót.

*

Karinthy Márton rendezéseit a Pécsi
Nemzeti Színházban egy sajátos látás-mód
jellemezte. Röviden úgy határoz-hatnánk
meg, hogy a dráma világát idézőjelbe
tette. Az idézőjelet a szöveg hordozta
kommunikációs tartalom jelentése és az
ezt kísérő metakommunikáció jelentése
közötti különbség teremti meg. Minden
színjátékban az írott szöveg hordozza az
egész kommunikáció egyik tartalmát és
jelentését, és a színjáték egyéb eszközei
(hangsúlyok, modulációk, a tágan
értelmezett gesztusrend-szer, a fény, a
zene stb. stb.) mint metakommunikáció az
egész kommunikáció másik
jelentésrétegét. (A színjáték ezért -
nyersen - a metakommunikáció mű-
vészetének is nevezhető, s a színjáték ön-
álló művészeti ág volta ebből is levezet-
hető.) Tudjuk a kommunikációelméletből,
hogy ha a szöveg hordozta tartalom és
jelentés között, valamint a metakom-



munikáció tartalma és jelentése között
különbség van, mindig a metakommuni-
káció által hordozott, kinyilvánított je-
lentést és tartalmat fogadjuk el az igazi, a
valódi jelentésnek.

Ismeretes, Sztanyiszlavszkij egész
módszere - durván fogalmazva - arra
irányul, hogy a szöveg jelentését és a me-
takommunikáció eszközeivel kinyilvá-
nítható jelentést teljes egységgé olvassza.
E században viszont sok olyan színjá-
tékelmélet és gyakorlat született - hadd
utaljunk csak Brechtre és a valódi Artaud-ra
-, amely épp azt célozta, hogy a színjáték
önálló mondanivalóját - és művészetét: -
épp a metakommunikáció eszközeivel
teremtse meg. Ezek az elméletek
lényegében arra irányultak ismét: nagyon
egyszerűen -, hogy miként lehet a szöveg
hordozta jelentéstől eltérő (nem okvetlenül
annak ellentmondó!) jelentést kialakítani,
közvetíteni; illetőleg arra, hogy mi, milyen
legyen ez a jelentés. Nos, ezt az utat járja
Karinthy Márton is.

„A színházban - írja az Istvánfalva mű-
sorfüzetében - mindig a játék lehetőségei és
végletei érdekelnek. A játékban fel-ismert
és tetten ért valóság." A játék, kétségkívül,
mindig valamiféle idézőjelet teremt. Nem
egyfélét, mert a játék is többféle lehet; a
majd a valóságos helyzetekben elvégzendő
személyes teendőknek és belső
állapotoknak nem valódi körülmények
között megtörténő be-gyakorlásától és
kipróbálásától kezdődően a „rideg" és a
„könyörtelen" valóság szépnek, jónak,
nemesnek megterem-tett játékváltozatában
folyó cselekvéseken keresztül az olyan
játékig, amely narkózis, bódulat, egyfajta
mámor. Karinthy Márton rendezéseiben -
véleményünk szerint - nem arról van
elsősorban szó, hogy a színpadon folyó
játék játékos mivoltában a nézővel tetten
éreti a valóságot; inkább arról, hogy
sugallja, fel-ismerteti. Leginkább Páskándi
Géza: Szeretők a hullámhosszon és Arisztopha-
nész-Katona: Plutosz című darabjainak
rendezésében sikerült ezt megvalósítani.

Milyen eszközökkel hozza létre az idé-
zőjelet? A kérdés azért fontos, mert az
eszközök, amikor megvalósulnak, mindig -
és szükségszerűen - befolyásolják vagy
módosítják az eredeti célképzetet, ha akarja
valaki, ha nem. A Szeretők a hullámhosszonban
egy mai - már az írott szöveg által
idézőjelbe tett - történetet helyezett újabb
idézőjelek közé azzal, hogy a színpadról azt
sugallta, egy néma-film története volt ilyen,
s azzal, hogy te-letűzdelte
operettmelódiákkal, a színé

kozásrendszerével - és az ebből követke-
zőkkel - közölhet mondanivalót. Egy
dramatizálás is csak a vonatkozásrend-szert
- és a belőle következőket - veheti át, ezek
teremthetik meg csak a hitelességet és a
bemutatottak jelentését. Mivel a regényben
meglévő vonatkozás-rendszer önmagában
nem sugall mához szóló jelentést, és azt
sem, amit a regény egész szövete, s mivel a
dramatizálás a regényben ábrázolt
vonatkozásrend-szerhez nem tett hozzá
semmit, a színjátéknak kellett a mához
szóló jelentést megszerveznie.

Az Ezredes és Foma kapcsolata, s a
történet ma nem hathat igazán idézőjel
nélkül. Ha minden jelentésréteg egybeesik,
és ezek erősítik egymást, akkor a
színjátékban sem kap semmiféle mához
szóló, ma hatást kiváltó magyarázó okot
sem az Ezredes borzalmakat okozó jósága,
sem Foma zsarnokságának lehetősége. A
rendezés megkísérelte olyan idézőjelbe
tenni az Ezredest, amely azt hordozza, hogy
„jósága" a valóságismeret hiányából fakad,
ez pedig butaságból, s ez az oka, amiért tűri
Foma zsarnokságát. A Foma körüli idézőjel
pedig azt nyilvánítja ki, hogy jó
pszichológiai érzéke van -- meglátja az
Ezredesben az ő számára mindenképp
alkalmas „balekot" - és kitűnően
színészkedik, mindenkivel el tudja hitetni,
amit akar. Ezzel az ő meghatározott
viszonyuk - és annak tar-

Kézdy György és Vallai Péter az Istvánfalva pécsi előadásában

szek olyan mozgatásával és gesztusrend-
szerével, amely a némafilmek és az ope-
rettek világát idézte fel. Ezzel az írott
szöveg jelentésére egy újabb jelentésré-
teget helyezett, amely ezt mondta: hiába
játszódik ma ez a történet, lényegét te-
kintve olyan ócska giccs, mint amilyenek
a némafilmek történetei és az operettek
alakjai voltak. Így a színpadi játék nem a
valóságot érte tetten, hanem egy régi
„művészi" világot; az őáltala megterem-
tett játékkal nem a valósághoz érkezett,
ide csak az általa tetten ért világ közvetí-
tésével, felidézés révén jutott. Ebből a
tetten ért világból s ennek közvetítésével
azért juthatott felidézéssel a valósághoz,
mert e közvetítők valóságtartalma és ér-
téke ma már közismerten hazug és hamis. Ez
a megoldás egyfelől könnyeden in-
tellektuális - a mai történet valóságos je-
lentését és értékét a közbeiktatott réteg
teremti meg - , másfelől pedig, épp e köz-
vetítés miatt, igényes mulatság.

Mindezeket azért is említjük, mert Ka-
rinthy Márton rendezései a Pécsi Nemzeti
Színház látogatói számára új látás-módot
hoztak, de főként azért, mert -
véleményünk szerint - az Istvánfalva ren-
dezésében is ezt az utat igyekezett járni.

És kellett is járnia. A színpadon ugyanis
egyértelművé válik, hogy ez az élet-anyag
a maga valóságában csak a regény
műformájával szervezhető műalkotássá.
Egy dráma igazán csak az alakok vonat-



Jelenet Császár István drámájából (Takács Margit, Fabó Györgyi, Sír Kati, Győry Emil, Kézdy
György és Vallai Péter) (Vörös László felvételei)

talma, oka, motívumai - mai viszonyaink
által lesz hiteles, persze még ekkor is csak
a magánélet szférájában; a házizsarnokság
ezzel a módszerrel és az ilyen egyéniségű
emberrel kapcsolatban lehetséges ma.

Kevés vagy alig érezhető viszont az az
idézőjel, amibe a mellékalakok kerültek.
Azt, hogy ők megmaradnak ebben a lég-
körben, ebben a házban és a természetes
élettől merőben különböző „bolondok-
háza" életet vállalják, a regény parazita-
ságukkal indokolta. Mivel az ő esetükben
sem a szöveg, sem a színjáték egyéb
eszközei nem tesznek ehhez más okokat,
csak legfeljebb megértjük, miért élnek itt.
Talán olyan idézőjelet kellett volna
választani, amely azt a jelentést sugallja,
annyira lusták, annyira irtóznak a mun-
kától, hogy még ezt a légkört és életmó-
dot is vállalják, csak ne kelljen dolgoz-
niok. (Persze ezt a jelentést a szöveg is
megadhatta volna.) A mellékalakok ehe-
lyett vígjátéki vagy bohózati mozzana-
tokkal nevettetik a nézőket.

A rendezés így kissé felemásra sikerült.
A két főalakba beépített mai jelentéseket,
a mellékalakok viszont Sztye-
páncsikovóban maradtak.

Kézdy György Ezredese kitűnő alakítás.
Á jellemet, a karaktert formálja meg,

s az említett jelentés itt „bújik ki" az
alakból. Kitűnő, komplex és jelentésteli
karaktert formál meg.

Győry Emil Foma-alakításának azok az
igazán jó részei - s ilyen sok van -,
amelyben Foma színjátszóképességét tár-ja
fel. Az ostoba, máskor a „bicskanyitogató"
és - főként - az önsajnáltató szövegeket úgy
játssza el, mint mai, semmirekellő,
nagyszájú alakot, aki saját tehetségét csak
kijelenti, de semmivel, semmi
produktummal nem támasztja alá. Saját
értékét, nagyságát olyan meggyőző erővel
játssza el, hogy az Ezredesnek valóban el
kell hinnie. Külön érdeme, hogy
megmutatja, csak a színpadi környezet
hihet neki, a nézőnek ugyanis kinyilvánítja
a játszott alak tökéletes ürességét, féktelen
hiúságát és gonoszságát.

Takács Margitra az a végtelenül nehéz
színészi feladat hárult, hogy jobbára csak
jelenlétével kell hitelesítenie Foma kép-
telen uralmának lehetőségét. A színésznő
minden alakításán érezhető, hogy igazi
színészegyéniség lépett a színpadra. Itt már
azzal is megteremti a Tábornokné súlyát,
ahogyan felemeli lornyonját, ahogyan a
vele különböző viszonyban levő emberekre
különbözőképpen ránéz. Az írott szöveg
nem hordozza az öregasszony
szánandóságát, Foma iránti szenvedélyének
köszönhető megalázottságát. Takács
Margit ezt is képes megmutatni, amikor az
eddig semmibe vett nevelőnőnek - ekkor
már fia menyasszonyának - térdenállva
könyörög, hogy tartsa itt az újra menni
készülő Fomát. (S a nézőben feltámad a
gondolat: miért nem keresnek ennek a
kitűnő színésznőnek jelentős főszerepet ?)

A mellékalakok is mutatják, hogy az
ábrázolt életanyag voltaképp valóban
epikus feldolgozást igényel, s nem dra-
matizálást. A házipióca uralmának hite-les
bemutatásához több emberre van szükség.
Ha ugyanis kevés emberen uralkodik,
mindig felmerül annak a lehetősége, hogy
az efféle alak uralma nem szükségszerű,
csak a vele kapcsolatba került jellemek
véletlenségén múlik. Egy bizonyos számú
mellékalakra azért van szükség, hogy ez
véletlenségből társadalmilag
szükségszerűvé váljon, ami a regényben
pompásan meg is történik. De egy
drámában mindenkit a szituáció szerves
részévé kell tenni, szöveget és cselekvési
lehetőséget kell kapniok, hogy mindenki
szorosan kapcsolódjék a vi-
szonyrendszerbe. Nos, ez itt nem sikerült.
Az Ezredes lánya (Fabó Györgyi), a
vagyontalan Hadnagy (Melis Gábor),

az indulatos, de megértéssel és jószán-
dékkal teli embert. Az előadás elején még
enyhe ellentmondást érzünk az indula-
tosság és a cselekvésképtelenség között, és
nehezen hihetjük, hogy egy ily vehemens
ember ennyire tehetetlen. Ekkor még azt
gondoljuk, az Ezredes saját indulatait,
indulatosságát akarja megfékez-ni, ezt
tartja hibájának, s ezért erőltet nyugalmat
magára. Később egyre jobban kiderül, nem
saját indulatossága el-len küzd, hanem
azon gondolatait, véleményét, meglátását
nyomja el, amelyek indulatkitörések
kíséretében támadnak fel benne. A II.
felvonástól egyre több az ilyen pillanat, s
mikor Fomát, kívánságára, „kegyelmes
úrnak" szólítja, tisztán áll előttünk a jellem
összetettsége. Alakítása koherens jellemet
állít elénk; mindenkivel szemben, vagyis
többféle viszonyban, más és más
vonatkozásokban megmarad azonosnak.
Szerelméhez Verához, azután anyjához, de
az Olgát megszöktető Obnoszkyhoz való
viszonyában mindig ugyanaz a jellem;
alakításában nem a helyzetek és
viszonylatai szabályozzák az embert,
hanem a karakter differenciálja a
helyzeteket. Ez mutatja, hogy az Ezredest
belülről építette föl, s nem a viszonyoktól
függő mozaik-alakítást produkált. Amikor
olyan mozzanathoz érkezik, amelyben az
Ezredes butaságát mutathatja meg, alakját
eltávolítja az átéléstől, mintegy „arrébb
tolja",



a Társalkodónő (Labancz Borbála),
Obnoszky (Dávid Kiss Ferenc), az anyja
(Péter Gizi), Vera apja (Paál László)
jobbára csak a naturális helyzetet hite-
lesítik, a drámában alig-alig van helyük, s
így v a g y színtelenek, vagy a színjáték
bohózati mozzanatait teremtik meg. A II.
felvonástól a cselekményben fontos
szerepet játszó Vera is csak ittlétével van
jelen az egész első felvonásban.

Verát Sír Katalin játssza. Az elmúlt
években több hasonló jellegű szerepben
láthattuk, s csak igazán jó színésznő tudja
megtenni, amit ő, hogy a nagyjából
ugyanolyan karakterekben mindig más és
más legyen. Itt valóban mélyérzésű,
rebbenő lelkű, szerény lányt állított elénk.
Alakításából azonban hiányzott az alak
kritikája, mai jelentése: az efféle lény
életképtelensége.

Vera apja sok gyereket tart el igen kevés
jövedelemből, s azt a benyomást akarja
kelteni, hogy gyerekei eltartása érdekében
mindenki előtt megalázkodik.
Megalázkodásai azonban élesen két-
értelműek: kinek-kinek kegyetlen igaz-
ságokat mond ebben a formában, az alá-
zatosság modorában. Paál László alakí-
tásából azonban épp ez a jelentős mozzanat
hiányzik. Ha volt is erre szándéka vagy
törekvése, alig-alig valósult meg. Burkolt,
de éles kritikájából azok, akiket illet, csak
az alázatos pojácamagatartást érzékelik,
ezen kitűnően szórakoznak. A kritikát
elmondó színészi magatartással lehetett
volna megmutatni, milyenek is a többiek
valójában, miféle emberi hát-térből fakad
nevetésük.

Meg kell említenünk Faludy László
szolgáját. Ő az az öreg szolga, aki Foma
aljas megalázásainak kedvene céltáblája,
büntetésből franciául kell tanulnia. Ő emeli
fel szavát a legerősebben Foma el-len. Az
öreg szolga alakításának hazai
színpadjainkon voltaképp oly nagy ha-
gyománya van, hogy közhelymegoldásokat
ma már mindenki igen jó színvonalon
képes nyújtani. Faludy László alakításában
nyoma sincs e közhelyes öreg szolgának.
Szolgahelyzetének abszolút biztos
tudatával elfogadja sorsát, de ugyanakkor
embersége kemény dacot épít belé azzal
szemben, aki megalázza. A hihetőnél
valamivel élesebb, „forradalmibb"

szövegeit - szerencsére nem a lázadó
szolga, hanem az emberségét biztosan tudó
szolga magatartásával és benső attitűdjével
adja elő.

A dramatizálásban a regény egyetlen fi-
gurája módosult lényegesebben, s ez a

komornyik. Császár István meglátta az
eredeti alakban a tehetségtelen költőt, s ezt
a vonását domborította ki. Ezzel azonban
nem a dramatizálás lényeges jelentéseit
erősítette, hanem a humorát. Ifj. Kőmíves
Sándor a dilettáns költőnek a
mindennapokban tapasztalható meg-
nyilvánulásait építette szövege köré.

A színjáték elején bizonytalan az uno-
kaöcs szerepe, akit Vallai Péter alakít. A
regényben ő mondja el az egész történetet.
Itt mint a műkedvelő társulat tag-jától a
bevezető szövegeket halljuk tőle. Mivel e
részletnek semmi következménye nincsen,
az alakításban sem kap jelentőséget. Az
unokaöcs így minden tekintetben a
szereplő alakok egyikévé válik, akinek az
a funkciója, hogy állandóan biztassa az
Ezredest Foma ellen. Az unokaöcs ezt
nemcsak az Ezredes iránti szeretetből
teszi, hanem kitűnő valóságismeretből, az
egészséges, normális élet iránti alapvető
igényből is. A színjátékban csak az
Ezredes iránti szeretet csillant föl néha,
leginkább Vallai Péter személyes,
„nagyfiús" bája érvényesült. Hiányzott az
ő alakjából is a mozzanat, amely a mű mai
jelentését erősítette volna, hogy alakjában
és alakításában a valódi értékek alapján élt
élet igazsága kapjon erőteljes megjelení-
tést.

A Styepáncsikovó és lakói dramatizálása
tehát nem sikerült jól, mert a regény vi-
lágát nem formálta át olyanná, hogy ne-
künk szóló jelentése is legyen, s ezen csak
a rendezés segített, különösen a két főalak
megformáltatásával. A mellékalakok
kevesebb kritikát és mai jelentést
hordoznak, inkább Sztyepáncsikovót
idézik, noha jobban szerettük volna ben-
nük is Istvánfalvát látni.

Császár István: Istvánfalva (Pécsi Nemzeti
Szinház)
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UNGÁR JÚLIA

Kamasz Cyrano
Kaposvárott

Mielőtt Rostand Cyranójának kaposvári
előadása elkezdődne, a nyitott színpad
keltette feszültséget két dolog is fokozza.
Az egyik, hogy a színpad hátulról is nyi-
tott, teljes mélységében tárul szemünk elé,
a csupasz, piszkos, kopár hátsó falakat
nem rejti semmi, sőt a pirosra festett
vasajtó még vonzza is tekintetünket.
Néhány pillanatig egységben érzékeljük a
nézőtér-színpad-színfalak mögötti rész
komplex voltát. A másik aktivizáló hatású
mozzanat, hogy a szín bal oldalán álló
dobogó függönyét reflektor világítja meg.
A színpadkép már játszik; visszaveri a
színjáték előtti várakozás feszültségét. A
nézőtér elsötétül és elcsendesedik, a piros
vasajtón bebiceg az öreg kapus. Most válik
kézzelfoghatóvá, hogy jó ideje várunk
valamire, a csönd már-már elviselhetetlen,
a tér üressége felerősödik. Nevetés csattan,
kezdődik a játék. A néző feloldódik,
megkönnyebbülten figyeli a Burgund-
palota közönségének gyülekezését.

Cyrano színre lép
Szőke István már ebben az első tömegje-
lenetben felvázolja hősei helyét a darab
világában, viszonyukat ehhez a világhoz.
Christian félszeg és feszélyezett, zavartan
mosolyog, a tömeg néhány gúnyos meg-
jegyzés után tudomást se vesz róla, to-
vábbra is állandó mozgásban marad.
Christian a színpad szélére szorul. Egyet-
len pillanatra merevedik meg a kép, ami-
kor Roxan ránéz. Christiannak Roxan által
lesz színpadi létezése. Gróf Guiche először
a tömeg fölötti páholyban jelenik meg,
majd lemegy, hogy csodálják, a tömeg
körülveszi. Hajbókolnak, hízelegnek neki.
Ő mindezt megvetéssel nyugtázza és
visszavonul emeleti páholyába. A darab
értelmezése szempontjából elhatározó
szerepe van Cyrano első megjelenésének:
ebben a jelenetben van egy pillanat, amikor
teljesen egységesen, falként állnak
szemben vele. És azok között, akik a falat
alkotják, ott van Roxan, Ragueneau és Le
Bret, a barátja is. Ez persze csak utólag
válik jelképessé, de a fal, a látvány elemi
erővel hat. Ez a pillanat érteti meg velünk,
hogy sokkal


