
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.
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Szinház)
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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



súlyosabbról van itt szó, mint egy het-
venkedő, kötekedő komédiásról, aki
kellemesebb szórakozást nyújt a tömeg-
nek, mint a színház, amit megzavart.
Másrészt ez a pillanat készíti elő az elő-
adás utolsó jelenetét, melyben Cyrano
egyedül marad a színpadon. Majd az
egységes fal elemeire bomlik. A többség
dühös Cyranóra, gúnyolják és félnek tő-le,
barátai nem értik, Guiche megveti, a
legalantasabb érzések Valvert vicomteban
(Galkó Bence) ébrednek. Mikor Galkó
eltorzult arccal üvölti: „ ... Önnek az orra .
. . az orra nagy!", egy pillanatra
megdermedünk. Ez nem egy-szerű sértés,
a butaság vak gyűlölete süt belőle. És
Cyrano azzal válaszol, ami benne talán
még a viselkedésénél is bosszantóbb: a
zsenialitásával. A bohóc, a

komédiás költőként áll előttünk. A szer-
telen indulat, ami eddig hajtotta, hirtelen a
játék, az alkotás élvezetévé válik. Újabb
reakciót vált ki az emberekből, csodálják.
Roxan a korlátra könyökölve élvezettel
hallgatja.

Cyrano viselkedésére, modorára, egé-
szen a Le Bret-vel való jelenetig jellemző
egyfajta kettősség, amit már Helyey külső
megjelenése is érzékeltet. Ruhája durvább,
egyszerűbb, természetesebb anyagokból
készült, mint a többi nemes úré.
Színösszeállítása (piros-sárga), szabása,
kalapja, köpenye pedig bohóc-
vándorkomédiás-vándordiák benyomását
kelti. Azonkívül „pofákat vág", ami
szintén kapcsolható a bohócképzethez, de
inkább olyan figurára gondolunk, aki-nek
minden indulata kiül az arcára, azaz

elementárisan őszinte. Az indulat ugyan-
is, ami Cyranót hajtja, igazi, mégis egész
első jelenete alatt szerepet játszik. Meg-
felel annak az elképzelésnek, amit az
emberek kialakítottak róla. De nem azért,
hogy megjátssza magát; számára az orrára
kényes, kötekedő bohóckodás az
önkifejezés egyetlen lehetséges módja.
Mikor Le Bret-vel kettesben marad, le-
foszlik róla a támadón védekező szerep.
Maga is tudja, hogy komédiázott, de mint
jó komédiás, büszke az alakítására.
Bevallja, hogy nincs egy fillérje sem, mert
egész havi apanázsát adta oda a szí-
nészeknek. Helyey egy árnyalatnyi ön-
gúnyt csempész a felidézett kézmozdu-
latba, jelezvén: tisztában van vele, hogy
őrültséget csinált, de élvezi a gesztus
eleganciáját. Helyey alakítása az előadás
alapkérdése. Arcából, testéből, hangjából,
mozgásából, egész színészi alkatából
személyiséget épít, emberileg hitelesíti a
figurát.

Helyey Cyranója kamasz Cyrano.
Mozgása laza, még összerendezetlen, in-
dulatai szertelenek, hiú, sértődékeny,
büszke, meg nem alkuvó, nagylelkű és
nagyon okos. Az egész figurát rendkívüli
dinamizmus és kamaszos báj hatja át.
Zavartan, megható szentimentalizmussal
vallja meg barátjának, hogy szereti
Roxant. S most már érthető az előző je-
lenet nagyhangú, kötekedő indulata. Az
persze természetes, hogy Cyrano, akinek
nagy az orra, és aki módfelett rút-nak látja
magát, a legszebb lányba szeressen bele.
Ideálja a tökéletes szerelem, amelyben
szép és okos emberek szerethetik csak
egymást, Nem bírná elviselni, hogy
visszautasítás, esetleg gúny érje szerelmét,
ezért inkább megőrzi magában, mint
ahogy csak magának ír, és a maga ítéletére
hagyatkozik. Mindaddig, amíg Cyrano
nem kerül közvetlen kapcsolatba
Roxannal, kibírható lenne az
egyoldalúság. Csakhogy Roxan találko-
zóra hívja Cyranót, és a beteljesülés re-
ményében Cyrano testetlen rajongása
megérzékül. A Roxan üzenetét hallgató
félszeg kamasz boldog hitetlenkedése
tombolásba csap. Kapóra jön a Ligničre-re
támadó száz orgyilkos. Szavakkal nem
lehet már a túláradó boldogság ilyen fokát
kifejezni. A Burgund-palota színészeinek
vidám tánca mintegy megtestesíti Cyrano
érzelmeit, de egy idő után ezt is kevésnek
érzi. Csend lesz, a kapu (a színpad mélyén
a piros vasajtó) kitárul, friss levegő árad
be, egy más világ, az érzéki valóság
lehelete. Cyrano felindultsága tovább nem
fokozható. A vidám

Roxan (Réti Erika) és Cyrano (Helyey László) a kaposvári előadásban



komédiások serege táncolva, énekelve
kivonul a kapun, a színház körüli park
békés fái közé. A nézőt pedig hatalmába
keríti színház és valóság összefonódott-
ságának érzése, amire az előadás kezdete
előtt a színpadkép már utalt. Hogy ez a
játék tudatos, azt a darabbeli rendező
színpadon maradó, magányos, töprengő
figurája bizonyítja.

Egyébként Szőke István rendezésében a
többi felvonásvég is nagyon hatásos. A
második például, amikor a pofon csattan,
és a vörös függöny összecsapódik, kife-
jezetten teátrális. (A harmadikra s a ne-
gyedikre még visszatérünk.) Ezek mind a
színházélmény erősítését szolgálják.

A cyranói magatartás ellenpólusai

A cyranói magatartás talajtalanságát,
anakronizmusát Szőke Ragueneau, Carbon
de Castel-Jaloux és gróf Guiche figu-
rájának megemelésével húzza alá. A
második felvonás hosszú némajátékkal
kezdődik. Ragueneau (Dánffy Sándor)
hajnalban munka előtt versírással
foglalkozik. Dánffynak sikerül szó nélkül
eljátszania, hogy Ragueneau rossz költő, de
kitűnő pástétomsütő. Gesztusaiban a felvett
entellektüel-allűrök keverednek
természetes darabosságával. Ennek
legszebb példája, amikor a kemence előtt
térdelő inasa nem veszi észre, hogy zavarja
mesterét az alkotásban. Dánffy idegeskedni
kezd: fejéhez kapkod, ujjaival játszik, fel-
alá járkál, majd megindul és minden
finomkodás nélkül fenékbe rúgja az inast.

Carbon de Castel-Jaloux-t (Flórián
Antal) azzal emeli ki Szőke, hogy ő
mondja Cyrano helyett az „Ezek a gas-
cogne-i legények . . ." kezdetű monológot.
Helyey Cyranójának ugyanis a gascogne-i
büszkeséghez viszonylag kevés köze van.
Ő semmiképpen sem mondhatná el ezt
olyan fülhasogató pátosszal, mint ahogy
Flórián megteheti. Először nem is értjük,
mi történt hirtelen a szín-padon, annyira
elüt ez a patetikus hang az előadás eddigi
stílusától. De akkor elhangzik gróf Guiche
(Rajhona Ádám) hideg, gúnyos mondata,
amellyel tönkrezúzza Castel-Jaloux
egyébként igen nemes patrióta pátoszát: „A
költő, napjainkban szükséges fényűzés ..."

Szőkének szüksége van arra, hogy mi-
nél élesebb legyen az ellentét a Guiche gróf
képviselte magatartás és a cyranói között.
Az ő Cyranójában ugyanis gróf Guiche nem
egyszerűen Roxan elcsábítására törekedő
galád uraság. A gróf meg-testesíti a kor
minden elvetemültségét: karrierista,
ügyeskedő, esküszegő, orgyil-

kosokkal dolgoztat, számító, hidegfejű.
Rajhona Guiche grófja az előadás egyik
legjobb alakítása. Rajhona nem megy, ő
vonul, ő hordozza magát. Pillantása le-
sújtó, árad belőle a megvetés. Kék bár-
sonyruhája, tartása, hangjának, mozgásá-
nak előkelő kimértsége, az egész figura
eleganciája látványban is tökéletes ellen-
képe Cyranónak. Megjelenése szinte su-
gallja, hogy neki nem „erkölcsében van
eleganciája". Rajhona ugyanakkor túlnő a
típuson, megmutatja a gróf emberi
gyengéit: hiúságát, gyerekes büszkeségét,
mikor nem akarja elfogadni a táborban a
maradék ennivalót, és pompás humor-
érzékről tesz tanúbizonyságot, amikor
éhesen szaglálódva az egész ember szinte
egyetlen nagy orrá válik.

Ragueneau és Castel-Jaloux alakjában az
előadás e magatartások kritikáját is adja:
mindkét figura óhatatlanul komikus, és ez
az ő esetükben jobban megragad-ható,
mint Cyrano bonyolultabb jellemében.

Szerelmi történet

Szőke rendezése a szerelmi szálat is fel-
erősíti, hitelesebbé teszi, a testi érintés
szerepével gazdagítja. Cyrano a gyerek
türelmetlen izgalmával várja a találkozást
Roxannal. Réti Erika piros kalapkájával,
piros blúzával, virágos szoknyájával
olyan, mint maga az élet. Cyrano lát-ja,
hallja, érzi a lányt. Roxan arcához szorítja
Cyrano sebesült kezét, mint egy
kisgyerekét, hogy meggyógyuljon. Mi-
közben szerelméről mesél, elfelejtkezik a
férfiról, már úgy szorítja magához a kezét,
mintha a szerelmesét ölelné. Cyrano azt
hiszi, Roxan róla beszél, már válaszolna
az érintésre, mikor a lány éppen odáig jut
szerelme kiválóságainak felsorolásában,
hogy „ ... és szép". A teste készült
válaszolni, és az is válaszol elő-

szőr: elrántja a kezét a nem neki szóló
ölelésből. Roxan nem érti, de nem is ku-
tatja a férfi hirtelen mogorvaságának, sót
gorombaságának okát. Cyrano sze-
relmének tombolása kitágította a világot.
Roxan számára viszont beszűkült. Cyra-
nóban nem lát mást, mint a „hős rokont".
Nyugodtan öltözködik például előtte, és
minduntalan a nyakába ugrál. És Cyrano
nem nyúl a lányhoz, lecsüngő vagy
messze eltartott karokkal áll, amikor a
nyakába csimpaszkodik. Cyrano nem
alkuszik: a másnak szóló vagy a rokoni
ölelés neki nem kell.

Ezután Cyrano már mindenkibe bele-
mar, nem kellenek a csodálók, nem fo-
gadja el Guiche hírrel és dicsőséggel
kecsegtető ajánlatát. Megcsalt reményei
még jobban eltávolítják a világtól.

Szerelme gazdagabb lett Roxan érzéki
közelségétől, és erről lemondania sokkal
nehezebb lenne, mint az ábrándképről. Ez
teszi érthetővé az ajánlatot, melyet
Christiannak tesz. A jelenet pontosan ér-
zékelteti, hogy hogyan születik meg a
gondolat Cyranóban. Mindketten mondják
a magukét, hiányosságaikon keseregnek.
Párbeszédük úgy hangzik, akár az
egymásba kapcsolódó fogaskerekek. Cy-
rano döbben rá, hogy előnyeik és hiá-
nyosságaik kiegészítik egymást, hogy
Roxan igényeinek csak együtt felelhetnek
meg. Christian zavarban van, nem érti, mi
történik velük, elképzelni végképp nem
tudja, de feltűnik neki, hogy a másik
mennyire erőlteti ezt. Gyanakvó kérdésére
Cyrano a költői kíváncsiságot hozza fel
mentségül. Ez nemcsak kifogás, Cyrano
valóban alkot, két emberből egy tökéletes
szerelmest csinál. Roxan tehát megkapta,
amit kívánt, a csinos arcot, a szép
szavakat és a még szebb leveleket. Boldog
és szereti Christiant, de még nincs igazán
meghódítva. Nem tud-

Rostand : Cyrano (Kaposvár i Csiky Gergely Színház) . Cyrano (He lyey László) és Guiche gró f
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ja, mitől van így, de a szép szavak és a
szép ember nincsenek összhangban.
Christian viszont úgy érzi, Roxan már az
övé, nincs többé szüksége Cyranóra. Mi-
kor Mihályi Győző bejön a színpadra,
azonnal látni rajta, hogy elege van a já-
tékból. Az eddigi zavart, félszeg mosoly
helyett makacs elszánás tükröződik az
arcán. Meg van sértve önérzetében, és
azonnal megsérti Cyrano önérzetét. A két
ember valósággal egymáshoz nőtt, ha az
egyik mozdul, fáj a másiknak, az egyik
öröme a másik bánata. Egymásra vannak
utalva. Test és lélek.

Christian tehát fellázad, és Cyrano sér-
tődötten távozik. Roxan elérkezettnek látja
az időt, hogy végképp meghódítsák. Az
egész szerelmi játékot akarja, annak
minden játékszabályával. Az udvarlástól, a
szép szavaktól kezdve a beteljesülésig.
Réti Erika és Mihályi Győző egész
szorosan ülnek egymás mellett, egymás
szájába beszélnek. Réti Erika addig
pajkos, kedves, szertelen Roxanja az
érzéki vágytól reszketve várja, majd
hisztérikusan követeli a szép arctól a szép
szavakat. Vágya épp úgy irányul a szép
szavakra, mint a szép Christianra, s mivel
ezt nem kapja meg, lehiggad, hideg lesz és
gúnyos. Sajnálkozva simogatja meg
Mihályi haját, mintha azt mondaná: „sze-
gény csúf kis béka".

Cyrano időközben visszalopakodott
hallgatózni, s most kegyetlen kárörömmel
tapsol Christian önálló produkciójának. De
természetesen segít. Beáll az erkély alá
súgni. Helyey zseniálisan súg - kézzel-
lábbal. Megint megcsillantja Cyrano
nagyszerű színészi képességeit, alkotó
fantáziáját. Christian azonban nehezen
érti, hiszen súgni csak annak lehet, aki
tudja a leckét. Helyet cserélnek. Cyrano
szellemes, könnyed szavakkal felkelti
Roxan érdeklődését, legyőzi el-lenállását.
A szituáció Cyrano számára teljesen
újszerű. Most beszélhet először
személyesen, elfogulatlanul szerelméről.
Sötét van, az arcát nem látni, elfelejti
Christiant, aki tehetetlen fabábként áll-
dogál az erkély alatt. A szóvirágok ideje
lejárt. Roxan még egy kicsit nyafog utá-
nuk, de ahogy Réti Erika azt mondja,
„kérem, a szóvirág szép!", lelepleződik
ennek gyerekessége. Roxannal megtörté-
nik a csoda, megismeri az igazi szerelmet,
amely már nem uralkodni kíván, ha-nem
alázatos, nem kapni akar, hanem adni. Ezt
Cyrano testi jelenléte, azaz a hangja idézte
elő: Roxan nem tudja, de érzékeli, hogy
most ugyanaz az ember gondolkozik, érez
és beszél. Már való

ban nincs szükség szavakra, Roxan le-
borul, arcát nem látni, minden vágya ki-
nyújtott kezében összpontosul, csókra
várja - Christiant. És Cyrano most meg-
ragadja a kezét, hiszen ez most neki szól.
Réti Erika hajánál, gallérjánál fogva húzza
felfelé Cyranót, és közben kimondja a
bűvös mondatot: „És szép vagy ... !"
Cyrano megint kitépi magát Roxan
kezéből, és Christiant tuszkolja fölfelé.
Roxan és Christian ajka összeforr, a jelenet
ellenállhatatlan nevetésre ingerel, ugyanis
Mihályi olyan látványt nyújt, mint aki egy
összetettebb tornagyakorlatot mutat be. A
közönség tehát nevet, miközben Cyrano
elmondja a híres mondatot: „Jaj! . . .
Görcs van a szívem táján, Lázár vagyok a
csókok lakomáján." Cyrano szenvedése
ebben a szituációban ugyan teljesen
átérezhető és indokolt, mégis megérdemli,
hogy fájdalma a közönség nevetésébe
fulladjon.

Arc és maszk
A nevetést csak fokozza a kapucinus barát
fellépése. Á kissé kapatos, szünet nélkül
vakaródzó barát (Somogyi Géza
mulatságos alakítása, aki egyébként
Montfleury, a kapus és az egyik poéta
szerepében is igen jó) gróf Guiche
üzenetét hozza. Míg Roxan a gróf levelét
olvassa, Cyrano és Christian
összeborulnak. Egymásnak támasztják
fejüket, karjaik egymás vállának
támaszkodva összefonódnak. Sok minden
van ebben a mozdulatban; a jól végzett
munka öröme, fáradtsága, panaszkodás,
vigasztalás, az összetartozás, az
egymásrautaltság. Ez a mozdulat minden
szónál, minden tettnél jobban fejezi ki a
két ember viszonyát.

Cyrano azonban nem ér rá, hogy
fájdalmát ápolgassa. El kell térítenie a
találkozóra készülő Guiche-t, míg a barát
összeadja Roxant és Christiant. Helyey
maszkot rak az arcára, és fergeteges
komédiázásba kezd. Ebben a jelenetben
mintegy összefoglalódik, hogy mit jelent
számára a bohóckodás. Az egyetlen
lehetséges önkifejezési módja,
védőpáncél, ami nélkül nem tudna élni. A
két álarc (Guiche-en is az van) téren és
időn kívül helyezi őket, a gróf fel-
szabadultan hallgatja, adja át magát
Cyrano szellemes, okos, lebilincselő elő-
adásának. Mikor Helyey leveszi arcáról a
maszkot, és azt mondja „Lejárt a fertály és
a szép lovagkor! Mehet az úr! Asszonnyá
lett a lány", nem hangzik diadalmasan.
Fáradt és kiürült, hiszen minden erejét
össze kellett szednie, hogy Guiche és a
saját figyelmét elterelje Roxanról

és a bent történtekről. Rajhona ránéz
Helyeyre és mindent megért. Dühöngésébe
valami furcsa férfiszolidaritás vegyül, amit
azzal fejez ki, hogy keserűen bár, de
elismeréssel adózik Cyrano tudományos
értekezésének a holdba-jutás rejtelmeiről.

Gróf Guiche azonban gyorsan lerázza
magáról a Cyrano okozta hatást. Bosszú-
ját nem akadályozza Roxannak tett ígérete.
A kadétcsapatnak s velük Cyranónak és
Christiannak azonnal Arras alá kell
vonulnia a spanyolok ellen. Az elválás
drasztikus. Cyrano elrángatja Christiant
Roxantól. A kamarajellegű erkélyjelenet
petárdarobbanások és fojtogató füst
kíséretében vált át a „Kadétok tábora"
tömegjelenetébe, amely az előadás
legsikerültebb tömegjelenete. Ennek egyik
oka, hogy a kadétcsapat homogén tömeg,
egyforma ruhában vannak, Cyrano és Le
Bret is a kadétok egyenruháját viseli. A
színészek fegyelmezetten játszanak,
felszabadultan, élvezettel ugratják gróf
Guiche-t, és meghatóan mulatságos
igyekezettel tisztálkodnak Roxan
tiszteletére. A piros vasajtót ismét kitárják,
a színpad kitágul, a szokatlan dimenziótól
a jelenet hang-súlyosabb lesz a
megszokottnál.

Cyrano a kadétok között is bohóckodik,
de most nem magát védi, nekik nyújt
erkölcsi támaszt. Guiche-t bosszantja,
hogy a gascogneiak nem törtek meg az
éhségtől, bőszíti vakmerő, esztelen
bátorságuk. Elpusztítja ezeket az anak-
ronisztikus, a korban már nem adekvát
értékeket, de a maga ravasz prakticiz-
musával úgy intézi, hogy pusztulásukban
őt szolgálják.

Cyrano Roxannak írt búcsúlevelet nyújt
át Christiannak, aki - noha maga kérte -
némi gyanakvással veszi el a könnyektől
elmosódott levelet. Mihályi Christianjára
végig jellemző a gyanakvás. Nem nyílt
ember ez a Christian. Mihályi félszeg,
kicsit alázatos tartása, ahogy nem néz
egyenesen szembe az emberekkel, ahogy
pillantása mindig lentről indul felfelé,
némi alamusziságot kölcsönöz a figurának.

S ekkor robban be Roxan a táborba.
Christian nem érti, miért jött. Egyáltalán
nem örül, gyanakvása nőttön-nő. Roxan
maga sem tudja, hogy jöttének oka az,
szüksége van az erkélyjelenetben elért
teljességérzésre. Azt hiszi, hogy elérte a
tökéletes, a legtisztább szerelmet, hogy
Christiannak csak a Cyrano leveleiből
megismert gyönyörű lelkét szereti.



Holott a levelek hitelét éppen az erkély-
jelenetben átélt tökéletes szerelem pilla-
natának ereje adja. Cyrano figyelmeztetni
akarja Christiant, aki nem tud a levelek-
ről. Hívja a fiút, aki menne is, de Roxan
éppen másfelé rángatja. Christían
tehetetlen bábként mozog a két ember
között. Ez a kis jelenet jól motiválja a
továbbiakban vad elkeseredettségét. Mi-
kor megtudja, hogy Cyrano élete kockáz-
tatásával naponta két levelet küldött, már
biztos benne, hogy az szereti Roxant.

Roxan simogatja, öleli, csókolja Chris-
tiant, miközben azt magyarázza neki, hogy
már csak a lelkét szereti. És Christian
elhiszi, mert ő nem ismeri a szerelem
teljességét. Ő csak elképzeli, hogy a
szerelemnek lelki oldala is van: az viszont
nyilvánvalóan Cyrano. Elküldi Roxant és
Cyranóért kiált. Mihályi kiáltása
vészjóslóan hangzik. Kétségbeesés, fe-
lelősségrevonás, végső elszánás van
benne. Christian alakja most megnő. Nem
hajlandó elfogadni a nem neki szóló
szerelmet. Cyrano viszont már tudja, hogy
Roxan csak kettőjüket szeretheti. Most ő
öleli, szorítja magához Christiant. A két
alak szinte összeolvad, és ez a kép
megerősíti bennünk Cyrano igazát. Chris

tian ismét fellázad, de most Cyranón a sor,
hogy egyedül próbálkozzon megszerezni
Roxan szerelmét. Cyranóban ugyan egy
percre felvillan a remény, de Roxan előtt
ugyanolyan félszeg, szótlan, mint annak
idején Christian. Roxan szerelme
szempontjából ők külön-külön nem
léteznek. Christian halála csak
megpecsételi ezt a tényt. Azt, hogy Roxan
számára Cyrano lelkét, szerelmét
Christian fizikai valósága jelentette, és
hogy ez mennyire fontos volt neki, Réti
Erikának a holttesthez való hisztérikus
ragaszkodása fejezi ki. Ráfekszik, szorítja,
összenő vele, mikor Guiche el akarja
vonszolni, csak Christiannal együtt tudja
felemelni, és mikor végre elválasztják
tőle, úgy sikít, mintha a testéből téptek
volna ki egy darabot. A gascogne-iak
csatába indulnak, és Cyrano végre
elsirathatja önmagát, reményeit, szerel-
mét, Christiant. Ugyanúgy borul rá, mint
az imént Roxan. Es a harmadik felvonás
záróképe, a lassan nyikorogva lefelé
ereszkedő vasfüggöny alatt a halott
Christian és a zokogó Cyrano egymástól
megkülönböztethetetlen alak-ja még
egyszer belénk vési, hogy ez a két ember
egészet alkotott.

A gyász rítusa
Az utolsó felvonás Christian halála után
tizennégy évvel játszódik. Roxan azóta
kolostorban él. A kolostor kertjében
kavicsot gereblyéznek. Az apró, monoton
zaj érzékelteti, hogy csöndes és egyhangú
itt az élet. A színpadon a fekete és a fehér
szín dominál. Roxan és Guiche
beszélgetnek. Guiche kissé értetlenül áll a
Roxan és Cyrano képviselte emberi
értékek előtt, de már eljutott odáig, hogy
megadja a tiszteletet ezeknek az
értékeknek. Hitetlenkedő kérdésére, hogy
örökké akarja-e gyászolni Christiant, Réti
Erika gyűlölködve, el-torzult arccal, fogai
között sziszegi, hogy „örökké". Ez részint
erőszakosan, erőltetetten hangzik, részint
megvesztegethetetlenül. Guiche számára
azt jelenti, hogy bár hajlandó vele Roxan
nyugodt hangon eltársalogni, de az
alapkérdésben nincs alku. Mint ahogy
Cyranóról is hiába beszél szépen Guiche,
Cyranót mégiscsak meggyilkolják; ha nem
is személyesen ő, de mindenesetre azok,
akiket a színpadon egyedül ő képvisel. '

Cyrano és Roxan példaként szolgálnak
egymásnak az elveik mellett való kitar-
tásban: létszükségletté lett a másik.

Jelenet a Cyrano kaposvári előadásából (Fábián József felvételei)



Cyrano megmaradt annak a kompro-
misszumokat nem ismerő, goromba,
őszinte, szabadon gondolkodó kamasz-nak,
aki volt. És teljesen magára maradt. Le
Bret nem számít, neki nincs súlya Cyrano
életében. Roxan kitartó hűsége, konok
gyásza látszik egyedül igazolni
következetes meg nem alkuvását. Az
utolsó felvonás lelassult ritmusa, töm-
jénszagú levegője, de különösen Réti Erika
játéka elárulja, hogy Roxannak már nincs
köze az élethez. Megkövesedett, kicsit
erőszakos gyásza és a Cyranóval való
találkozások rituális rendje ad neki tartást.
Gyásza épp úgy betölti, mint annak idején
szerelme. Az igazi, a nyomorgó, éhező,
végzetesen magányos, szerelmes Cyranót
nem veszi észre. Mind a ketten, de külön-
külön belepusztulnak abba, hogy emberi
értékeiket nem tudták értelmes emberi
cselekvésbe fordítani. Roxan csendes
haldoklása még eltarthat egy darabig.
Mikor meg-érti, hogy Cyrano tizennégy
éve szereti, hogy kölcsönösen
megfosztották egymást az élettől, a
szerelemtől, kegyetlenül nekimegy. Az
ítélet jogos. Két kézzel üti, kövekkel
dobálja, artikulálatlan hangon üvölt vele.
Egy pillanatra feléled csendes
haldoklásából, egy pillanatra felcsillan az
élet lehetősége, a két ember csókban
fonódik össze. De Cyrano tudja, hogy
ilyesmi csak a mesékben van, és Roxan is
rájön, hogy már mindenképpen késő.

Cyrano egyedül marad a színpadon.
Minden erejét összeszedi, hogy el ne essen,
még bohóckodik egy keveset a halálnak
(vagy nekünk). A szánalmasan imbolygó
bohóc képe megmerevedik. Előttünk áll
Cyrano életműve: egy meggyilkolt bohóc.
És felvetődik a kérdés : értelmes élet volt
ez? Nem túlságosan. „De néha éppen ez a
bolondság üdvös!... Példaképpen s az
elvekért túlozni néha jó!"

Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac (Kapos-
vári Csiky Gergely Színház)

Fordította: Ábrányi Emil. Rendezte: Szőke
István. Díszlet: Donát Péter m. v. Jelmez:
Füzy Sári m. v. Zenei vezető : Hevesi András.
A rendező munkatársa: Saád Katalin.

Szereplők: Helyey László, Mihályi Győző,
Rajhona Ádám, Dánffy Sándor, ifj. Mucsi
Sándor, Réti Erika, Czakó Klára, Farkas
Rózsa, Balák Margit, Kiss Katalin, Cselényi
Nóra, Flórián Antal, Tóth Béla, Somogyi
Géza, Komlós István, Galkó Bence, Simon
Zoltán, Balogh Tamás, Jancsik Ferenc, Gőz
István, Imre István, Basilides Barna, Németh
Ildikó, Kókai Mária, Bárány Erzsébet, Serf
Egyed.

BUDAI KATALIN

Minden jó,
ha Shakespeare a vége

A Tévedések vígjátéka Veszprémben
és Minden jó, ha a vége jó Kecskeméten

Az évadzáró előadásoknak sajátos ha-
gyománya van nálunk. Fáradtak már a
művészek, a nézőt is nehezebb lekötni.
Olyan jól bevált darabokhoz kell tehát
fordulni, amelyek a színészektől s a
közönségtől sem követelnek túlzott erő-
feszítést. Érthető ez a gondolatmenet, s
nem is vezet feltétlenül elnagyolt vagy
kedveszegetten összeeszkábált produk-
cióhoz. Gyakran a rutin, az összeszo-
kottság eleganciája átsegít a nehéz
perióduson.

Igazságtalanság mindezt a veszprémi s a
kecskeméti Shakespeare-bemutatók
kapcsán elmondani, hiszen mindkettő
inkább szembeszállni igyekszik a tavasz-
véget jellemző színházi bágyadtsággal.
Szándékaikban tehát eleve dicsérhetők, a
megvalósítás sikerében azonban már nem
osztozhatnak ugyanilyen testvériesen.

A veszprémiek az önálló, eredeti
értelmezésben ezúttal alulmaradtak. A
veszteséget azért is fájlalhatjuk, mert az
erre való törekvés nyomokban megmu-
tatkozik, csak éppen a jó elemek egybe-
kapcsolódása, pontosan illeszkedő egy-
másra épülése marad el. Nyilvánvaló,
hogy Bohák György, a rendező a fiú-
ikerpárok felcserélésének kapcsán a sze-
mélyiség körvonalainak elmosódásáról is
szólni kívánt. Ehhez azonban felfűtött
atmoszférára, megfelelő környezetre len-
ne szükség. Olyanra nevezetesen, ahol
ilyen furcsaságok a fantasztikumoknak
kijáró hitetlenkedés nélkül következhet-
nek be. Shakespeare talált is ilyen helyet
az égei-tengeri Ephesosban, mely el-
varázsolt, fojtott erotikájú város képét
idézhette föl a kocsmaudvaron szorongó
színházjárók számára. A mi színpadunkon
azonban kínosan egyenes korlátok (nem
hinném, hogy egyéniségünk korlátait
hivatottak szimbolizálni) és póznákon
meredező szélkakasok láthatók. Fehér
Miklós díszlettervező elsősorban a tág
mozgástérre ügyelt, de adós maradt a
kifordított lélekállapot képi és tárgyi
megfelelőivel. A zene igyekszik pótolni a
hiányos látványt. Nem bizonyos azonban,
hogy a dalmát dallamfoszlányok, a
„perzsavásár" motívumok, csimpolya-

szó, guzlicaszó egységesen délies hangu-
latot tud árasztani, inkább zavaróan
eklektikus és felesleges hangsúlyokat tesz
az egyes jelenetekre.

A ruhák is csak szépek, de nincs mon-
danivalójuk. Vajon miért, hogy hasított-
bőr zeke és roggyantott szárú csizma
nélkül már nincs is shakespeare-i ifjú
nálunk? Az viszont már nem a jelmez-
tervező hibája, hanem a rendezői elgon-
dolás következetlenségéből fakad, hogy a
két Dromio, az elsodródott Antipholusok
szolgái vörös parókával, vásári
komédiásoknak maszkírozva tűnnek fel.
Egyformának kell lenniük, nem vitás. Egy
korábbi színpadi hagyomány figuráiból
merítik karakterüket, ez is igaz, hiszen a
Tévedések vígjátéka az egyik legkorábbi
Shakespeare-vígjáték lévén, Plautusra,
vásári komédiákra, jogász-kollégiumok
mulatságaira tekint vissza. De akkor miért
csak rajtuk ennyire hangsúlyosak ezek a
vonások? Közelíteni, s nem távolítani
kellett volna inkább a két azonos sorstól
gyötört ikerpárt, ha úr és szolga viszony
van is köztük. A harsány-piros arcfesték és
a tűzvörös haj egy más, korábbi színház-és
ízléstörténeti korszakba helyezi a
Dromiókat, míg a cselekmény további
résztvevői mind azonos közegben mo-
zognak. Pedig Tóth Titusz és Vajda
Károly, az inas-ikrek látnak a kuszált
helyzet legmélyére. Szenvedő alanyai a
sorozatos félreértéseknek, összecserélt
gazdáik őket hibáztatják, s az állandó
lótás-futásban végül ők maguk is elbi-
zonytalanodnak kilétükben. Vajda Károly
testesíti meg leghívebben ezt az
énhasadásos állapotot: „Ismersz engem,
uram? Dromio vagyok én? A te embered
vagyok? Én magam vagyok?" - kérdezgeti
kétségbeesetten.

A másik két összetéveszthető az
Antipholusok (Horváth László és Joós
László) csak a környezetükre való
reagálásban nyilatkoznak meg, de ön-
magukkal szemben fel sem merül az
identitás megrendülésének kérdése, noha
ez lehetne fordulópontja a játéknak. Ok
csökönyösen önmaguk, de még így sem
elég markánsak. Horváth László
nagyobbakat üt és hangosabban kiabál - a
különbség ennyi, az egyénítetlen
egyéniség elvesztését pedig még nehezebb
elfogadtatni.

A női szerepek, rövidségük ellenére,
remekbeszabottak. Adriana, ephesusi
Antipholus szerető felesége a pokol kínjait
állja ki „férje" vélt hidegsége miatt - női
logikával azonban mindjárt


