
rasztalhatók, mínt a rendező, mert ők is
megelégszenek - akárcsak az egész elő-
adásban - a rutinmegoldásokkal, az érthető
szövegmondással, a hatásos,
temperamentumos mozgással.

A darab dramaturgiai fordulópontjai-
nak markáns kidolgozása is elmarad, így
például a Lope de Vega-i bonyodalom-
tetőzés -- egy szimatoló Floriano kép-
másával megjelenik a tébolydában és az ifjú
nemest csak egy hajszál választja el a
leleplezéstől, de Floriano kétes kimenetelű
froclizó játékba kezd, mondván,
legjobb védekezés a támadás, különösen,
ha az ember bolond, vagy az álruhás lá-
togatóról kiderül, hogy az nem más, mint a
megöltnek hitt herceg - lapos, deklamáló
jelenetté silányul a fantáziát-
lanság, a kidolgozatlanság, a ritmikai,
érzelmi váltások hiánya miatt.

Ami dicsérhető: Drégely László játékos
utca- és nagyvonalú, valószerű tébolyda-
díszlete. Ez a látvány jó kerete lehetett
volna a Lope de Vega-darabok komédiai
patronjai szerint száguldó, mégis gondol-
kodtató előadásnak is.

Robert Bolt: Éljen a királynő! (József Attila
Színház)

Fordította: Szántó Judit. Díszlet: Fehér
Miklós m. v. Jelmez: Kemenes Fanny.
Rendezte: Benedek Árpád.

Szereplők: Kállay Ilona, Szemes Mari,
Horváth Sándor, Bánffy György, Ujréti
László, Kaló Flórián, Dégi István, Fülöp
Zsigmond, Vogt Károly, Kránitz Lajos,
Kovács Gyula, Straub Dezső, Soós Lajos,
Harkányi Endre, Láng József, Tahi József
f. h., Emőd György f. h., Horváth Gyula,
Vész Ferenc, Turgonyi Pál, Téri Árpád,
Zoltay Miklós, Köves Ernő, Pálos Zsuzsa,
Dancsházy Hajnal.

Ireneusz Iredyński: Örvény (Asszonyok, Tiszta
szerelem, Mária). (Nemzeti Színház,
stúdióelőadás)

Fordította: Peterdi Nagy László és Spiró
György. Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez:
Schäffer Judit. Dramaturg: Emődi Natália.
Rendezte: Vadász Ilona.

Szereplők: Zolnay Zsuzsa, Csernus Ma-
riann, Kálmán György, Váradi Hédi.

Lope de Vega: Valencia bolondjai (Víg-
színház)

Fordította: Dobai Péter. Díszlet: Drégely
László. jelmez: Jánoskúti Márta. Rendezte:
Kapás Dezső.

Szereplők: Lukács Sándor, Maszlay Ist-
ván, Szatmári István, Szombathy Gyula,
Farkas Antal, Balázs Péter, Kovács István,
Nagy Gábor, Korcsmáros György f. h.,
Gálffi László, Szilágyi István, Imre István
f. h., Szegedi Erika, Bánsági Ildikó, Bánfalvi
Ágnes.

MIHÁLYI GÁBOR

A kollektív bűn
tragédiája-komédiája

Az öreg hölgy látogatása Szolnokon

Paál István szemében a rendezés nem
pusztán mesterség vagy hivatás a szó
művészi, a tökéletes műalkotásra való
törekvés értelmében. Rendezőként ennél
többet akar, célja olyan színház, amely
túlmutat önmagán, már templom is,
amelynek falai között megtörténhetik a
bűn felmutatása, lejátszódhatik a kollektív
bűnbánat szertartása.

Van-e értelme ilyenfajta „bűnbánó"
színháznak ? Van-e értelme szép, kényel-
mes életünket megzavarni elkövetett
bűneink emlegetésével ? Ami megtörtént,
megtörtént. Minek újra meg újra
felhánytorgatni a múltat?

Paál arra a morális optimizmusra épít,
hogy a tettek következményei nem ma-
radnak el. Tegnapi vagy holnapi vét-
keinkért előbb-utóbb, így vagy úgy, fi-
zetnünk kell. Mindnyájan pokolra vet
tetünk, csak nem mi kerülünk a pokolba,
ahogy azt a középkor naiv embere hitte,
Bosch pokla belénk égeti magát. A pokol
bennünk van.

Paál rendezéseiben egyre határozot-
tabban ezt a poklot idézi színpadra, pon-
tosabban a maga pokollátomását, úgy,
ahogy benne él. Méghozzá nyugtalanító,
felkavaró, félelmetes őszinteséggel és
merészséggel.

A szolnoki műsorfüzet borítója Bosch
pokolvízióját reprodukálja. Sartre óta
tudjuk, hogy a modern pokol nem fel-
tétlenül nyújt ilyen ijesztő látványt, a
gyötrelem színhelyének néha egy elegánsan
berendezett szalon is megfelel.
Dürrenmatt drámájában egy kisvárosba
költözik a pokol. A városkát Güllennek
hívják, ami a szótár szerint magyarul
trágyát, trágyalét, pocsolyát jelent. A
díszlettervező Najmányi László és Paál a
városnévben rejlő metaforát kis
árnyékszékek, illemhelyek képében je-
lenítik meg. A díszlet egy székesegyház
homlokzatára emlékeztető hatalmas fa-
építmény, amelynek alsó része keréken
guruló, mozgatható kis bódékból, ár-
nyékszékekből áll. Ezek a kis „székes
házak", budik jelenítik meg a konrads-
weileri erdő fáit, bokrait, a polgármesteri
hivatalt, Ill szatócsüzletét, a sekrestyét és a
rendőrőrszobát. Középütt kí

sértetiesen nyikorgó kétszárnyú ajtó, fe-
lette az emeleten balkon, az Arany Apostol
szálloda erkélye.

A díszlet az első pillantásra elárulja a
rendezés véleményét Güllenről és a gül-
leniekről, a gülleniek világáról.

Nem túl beszédes ez a díszlet? - kér-
dezhetnénk. Vajon ezt az ítéletet nem az
előadás egészének kellene végkövet-
keztetésben megfogalmaznia ? Paál azon-
ban végig megőrzi a látszat és valóság
kettősségét. Güllen polgárai tisztességes,
becsületes embereknek látszanak, úgy is
viselkednek, beszélnek, mintha tényleg
azok volnának. Valójukról a budiháttér
árulkodik. A papot alakító színész őszintén
mondhatja kenetteljes szavait, valódi
értéküket a háttér amúgy is megmutatja.

Paál nagyon utálja a güllenieket, és
szegényekként sem tartja őket Grál-lo-
vagoknak. A dráma elejére egy kis né-
majátékot rendez. Várakozó, unatkozó
emberek lődörögnek, üldögélnek a
színpadon. Luise kisasszonyt hol az egyik,
hol a másik budiban mielőtt a tényleges
darab elkezdődne - látjuk feltűnni, eltűnni
Güllen város polgáraival. Bájait olcsón
árulja, az egyiktől mindössze egy pakli
cigarettát kap. A gülleni morál tömör
expozíciója ez a kis előjáték.

Ebben az értelmezésben egy pillanatig
sem hihetjük, hogy a gülleni polgárok
morális tartása ellent tud állni a
multimilliomosnő ajánlatának, a pénz
prostituáló hatásának. Persze a kis pisz-
kosság és a gyilkosság mégsem ugyan-az.
De csak idő kérdése, hogy megérjen
bennük az elhatározás a nagy aljasság
elkövetésére. Paál rendezése nem köve-ti
teljesen Dürrenmatt instrukcióit, aki
szerint „nem szabad őket gonosznak áb-
rázolni, semmiképpen sem. Előbb úgy
határoznak, hogy visszautasítják az aján-
latot; igaz, adósságba verik magukat, de
nem azzal a szándékkal, hogy Illt meg-
öljék, hanem könnyelműségből, azzal az
érzéssel, hogy mindent rendbe lehet még
hozni. A második felvonásban a néző még
bízhat abban, hogy mindent rendbe lehet
még hozni. A fordulat csak a harmadik
felvonás elején következik be, a pajtabeli
jelenetben. Csak ekkor indul be a végzet
feltartóztathatatlan gépezete."

Paálban nincs ennyi jóindulat a gülleniek
iránt. Az ő polgárai már azzal a tudattal
verik magukat adósságba, hogy majdcsak
akad köztük valaki, aki kap-ható lesz a
gyilkosságra. Ismerik egy-



mást. Csak abban reménykednek, hogy a
másik megszorult kényszerül majd a tett
végrehajtására. Ill előtt már a második
felvonás elején világossá válik, hogy a
gülleniek előbb-utóbb elfogadják Claire
ajánlatát, nem rémeket lát, amikor attól
tart, hogy polgártársai megölik őt. Paál
rendezésében az öregasszony be-
jelentésétől kezdve érzékeljük, hogy nem
bízhatunk a polgárok tiltakozásában.

Legnagyobb meglepetésünkre a szol-
noki Güllenbe az öreg hölgy képében
nem a „görög tragédiák végzetes ki-
rálynője" érkezik meg - hogy a dráma
Tanárának szavait idézzük -, s ahogy an-
nak idején a Vígszínházban Sulyok Mária
is megjelenítette, hanem egy kedves,
némileg bogaras, gazdag amerikai rokon.
Sem megjelenésében, sem fellépésében
nincs semmi félelmetes, semmi „hátbor-
zongató". Temessy Hédi Claire-je a mil-
liárdos ajánlat megtételének pillanatában
sem válik félelmetessé. A kísértő
pénzösszeg a gülleniek szemében hó-
bortos ötletnek tűnik, amit az erkölcs
nevében természetesen vissza kell uta-
sítani. Az ajánlat komolyságát nem Claire
bejelentése, hanem csak a beszédet
követő jelenet érteti meg a polgárokkal.
A szerzői instrukciókkal ellentétben csak
most kerül elő Claire útipoggyászából a
koporsó, amelyet a kísértetiesen nyikorgó
csapóajtón át hoz be a két gyászhuszár,
és amin Ill neve olvas-ható, azzal hogy
„élt . . . évet". Ezt látva a gülleniek
döbbenten észlelik, hogy az üresen
hagyott helyre már csak az évszámot kell
beírni. A koporsót aztán két kötélen a
magasba emelik, s az el-háríthatatlan
végzet jeleként végig - egészen Ill
megöléséig - ott lóg a gülleniek feje
fölött. A félelem atmoszférája már itt, az
első felvonás végén szakad rá

a színpadra, és úgy válik egyre nyo-
masztóbbá, ahogy érezzük, a gülleniek
vagyonosodása mint sietteti Ill tragédiá-
jának a beteljesedését. Az idill hangula-
tában tartott első felvonás ebben a döb-
benetes felvonásvégben csap át váratlanul
a rettenetbe.

Paál rendezői beállításában az öreg
hölgy alakja óhatatlanul veszít súlyából.
Nem ő, hanem a pénze idézi elő a
tragédiát. Funkciója a számlabenyújtó
szerepére korlátozódik. A nagy kísértő
nem ő maga, hanem az általa felajánlott
pénz. Ajánlata beindít egy mechanizmust,
s így nem ő, hanem az általa beindított
gépezet öli majd meg Ilit. Ettől a perctől
fogva nincs többé cselekménymozgató
szerepe a tragédiában, a történések puszta
szemlélőjévé válik. Dürrenmatt modern
Medeiának képzelte Claire-t, Temessy
Hédi megformálásában azonban már csak
„kisvárosi Medeiát" kapunk, valóságos
Medeia-paródiát.

A drámahősöknek ezt a devalválódását
mind gyakrabban figyelhetjük meg a
világ színpadain. Paál rendezése is ezt a
vonulatot követi, ő is elkeseredetten hiá-
nyolja világunkból az emberi nagyságot.

Hangsúlyozni szeretnénk: Szolnokon
nem az történik, hogy Temessy Hédi nem
nőtt fel szerepéhez, hogy nem tudta
megvalósítani a szerepében rejlő le-
hetőségeket. Temessy mást játszik, mint
amit a néző olvasmánya, színházi emlé-
kei alapján vár. Ez meghökkent, csalódást
okoz, olyannyira, hogy szinte nehezünkre
esik észrevenni azt, amit el-játszik. Mert
végül is tagadhatatlanul gazdagon bontja
ki előttünk Claire Zachanassian alakját.
Visszaidézi számunkra a régi
vadmacskát, a szerelmes, boldog fiatal
lányt, a régi Güllent, amely

az emlékezés megszépítő képében úgy él
az asszony tudatában, mint maga a
mennyország. Temessy Hédi szavainak
keserű kicsengésével azt is érzékelteti,
ma már tudja, hogy még ezekben a bol-
dog órákban is mennyi volt a naivitás, az
illúzió. Güllenbe egy élőhalott asszony
tér vissza, aki ifjúsága édenéből,
mennyországából kitaszítva megjárta az
élet poklát. Güllenbe részben azért tér
vissza, hogy elhencegjen vagyonával,
összeköttetéseivel, sikereivel, valahogy
úgy, ahogy hazalátogató kül-földre
szakadt hazánkfiai szokták. Temessy
Hédi szinte csak hanghordozásával
érzékelteti, hogy ez az asszony csak
megjátssza a gülleniek számára a sikeres,
boldog embert, valójában már hon-
fitársainak csodálata sem okoz számára
valódi örömet, már gyűlölni sem tudja
őket, legfeljebb megvetni, lenézni.

Hiába keresi fel újra az egykori boldog
órák helyét, a konradsweileri erdőt, hiába
ül mellette Ill, csak az emlékek térnek
vissza. Már itt is csak az érzések hiányát
érzékeli, s ez az ő személyes pokla. Ezt a
poklot, hogy élőhalottá vált, ugyanolyan
érzésmentes, szenvtelen hangon vallja
meg Illnek, ahogy az emlékeket idézi.
Azt akarja, Ill értse meg, hogy ő miért áll
bosszút, miért követel életet életért
cserébe. Pontosabban, a konradsweileri
erdőben Claire csak annyit mond volt
szerelmének, hogy az ő élete is pokollá
változott. Hogy mi ez a pokol, ezt
Temessy Hédi fokozatosan bontja ki
előttünk, fokozatosan tárja fel előttünk
Claire tragédiáját, utolsó kísérleteit, hogy
még megpróbáljon emberként érezni
valamit. Szenvtelen játékában érzékeljük,
hogy Claire bosszúját sem a szenvedély
fűti. Már Illt sem tudja igazán gyűlölni. O
iránta sem érez semmit. A régi szerelem
nem múlt el, mert ez volt élete első és
utolsó nagy érzése, csak megkövült
benne. Ahogy a bosszú haragja is kiégett,
csak a tudat marad, ez volt az utolsó
értelmes cél az asszony életében. Ezt
követően nem marad hátra számára más,
mint hogy Ill sírja mellett a maga halálát
várja.

Temessy Hédi némileg romantikussá
színezi Claire alakját, még szánalmat is
kelt iránta. Vitatható értelmezés - de a
megvalósítás következetességét és szín-
vonalát nem lehet kétségbe vonni, és bele
is illik a rendezői koncepcióba. A mil-
liomosnő alakjának értelmezésében Paál
abból a mondatból indult ki, melyet a re-
zonőr szerepét játszó Tanár mond Illnek:
„Tudom azt is, hogy egy szép napon min-

Jelenet Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása című drámájának szolnoki előadásából



ket is meglátogathat egy ilyen öreg hölgy,
és ugyanarra a sorsra juthatok, mint ma-
ga". Paál azt akarja, hogy a szolnoki polgár
felismerhesse Temessy Hédiben a maga
öreg hölgyét, a meggazdagodott amerikai
rokont. A színház műsorfüzetében el is
mondja: „A nyugati civilizáció, a
kapitalista társadalom válságának bírálata
ma már Dürrenmatt huszon-egynéhány
évvel ezelőtti magánügye." Arról nem
érdemes vitatkozni, hogy ez a „magánügy"

hány millió ember közügye még ma is,
hiszen a továbbiakban Paál is kifejti, hogy
a dráma értelmezését megpróbálja úgy
kitágítani, hogy abba a mi hazai
Güllenjeink is beleférjenek. Csakhogy ez a
tágítás, paradox módon szűkítést
eredményezett: világméretű dimenzióitól
fosztotta meg az előadást.

Egy démonivá növesztett Claire - véli
Paál nem is jogtalanul -- csökkenti a
gülleniek felelősségét. Hiszen mit tehet-
nek az egyszerű polgárok egy szinte már
természetfölötti jelenséggel szemben.
Dürrenmatt szinte minden felelősséget az
ősgonoszra, az ördögi öreg hölgyre hárít,
és hajlandó is megbocsátani esendő
polgárainak. Igaz, Paál sem menti fel
Claire-t, de bosszúját jogosnak érzi.
Véleménye szerint az igazi bűnösök a
gülleni polgárok, akik korábban a fiatal
lányt is a romlás útjára taszították, most
pedig elkövetik a gyilkosságot. A
drámának ez az értelmezése azzal a mű-
vészi következménnyel jár, hogy minden
figyelmünk a gülleniek bűnére és Ill
tragédiájára szegeződik. A dráma arról
szél, hogyan jut pokolra Ill és vele együtt
a gülleniek.

Amilyen mértékben devalválódik tehát
Claire szerepe az előadáson belül, úgy
értékelődik fel Ill alakja. Dürrenmatt
maga is hősnek látja lllt. ,,Ha Claire
Zachanassian mozdulatlan hősnő kezdet-
től fogva írja -, öreg barátja viszont a
cselekmény folyamán válik hőssé. Ez a
satnya szatócs az első percben mit sem
sejtve áldozatul esik a hősnőnek; bűnös,
de az a véleménye, hogy az élet maga
törölte el minden bűnét; afféle jelenték-
telen nyárspolgár, egyszerű férfi, akiben
azonban lassan feldereng valami, a féle-
lem és borzalom legszemélyesebb él-
ményévé válik; valaki, aki az igazság-
szolgáltatást önmagán éli át, mert bű-
nösségét beismeri; aki halálával válik je-
lentékennyé. (Halálának ábrázolásából
nem szabad a nagyszerűség elemének
hiányoznia.) Halála értelmes és értelmet-
len egyszerre. Értelmessé valójában csak
az antik világ mitikus birodalmá-

Az öreg hölgy: Temessy Hédi

ban válhatnék, a történet azonban
Güllenben játszódik. Napjainkban."

Ezt az idézetet azért is közöltük ilyen
terjedelemben, mert látni fogjuk, a ren-
dezés, a színészi alakítás itt már pontosan
követi az író elképzeléseit.

Az lllt alakító Iványi József ezúttal
szinte maradéktalanul fel tudott nőni
nehéz szerepéhez. Talán csak az első
felvonásban éreztünk még némi elfo-
gódottságot játékában. De ez bizonyára
fel fog oldódni a későbbi előadások so-
rán. Igaz, a zavartság benne rejlik a sze-
repében, hiszen Ill nem felejthette cl,
milyen körülmények között szakított volt
szerelmével, és azt is tudja, hogy
polgártársai elsősorban tőle várják, hogy a
milliomosnőtől nagyobb pénzösszeget
szerezzen a város számára. Valaha ő volt
felül, most ő kerül a kérelmező szerepé-
be, érthető, hogy nem minden aggodalom
nélkül tekint Claire érkezése elé. Zavart
toporgásával, arcának hol örvendő, hol
aggódó kifejezésével jeleníti meg Iványi
az Ill lelkében dúló érzelmi kavargást.
Claire váratlan megérkezése, különös
kedvessége, meglepő szókimondása, kí-
sérteties megjegyzései, furcsa kísérete
tovább növeli Ill zavarát, amit túlzott
kedvességgel igyekszik palástolni.

A második felvonásban Iványinak Ill
egyre növekvő félelmét kell megjelení-
tenie. A rendezés kétségtelenül megte-
remti - méghozzá nagyon is szemléletes
eszközökkel - ennek a fokozódó halál-
félelemnek az indokait: a magasban ott
lebegő koporsóval, a temetői koszorúkat
cipelő smasszerek időnkénti feltűnésével,
a gülleniek fokozódó jólétének
szembetűnő jeleivel, majd áldozatukat

őrző állandó figyelő jelenlétükkel - még-is
ez a halálfélelem mindenekelőtt Iványi
játékában válik érzékletessé. Olyan
mélyen, olyan belülről éli át ezt a rémüle-
tet, hogy szinte a magunk bőrén is érez-
zük, mint hatalmasodik el rajta a félelem,
amint fokozatosan megérti: a Polgárok, a
Rendőr, a Pap, a Polgármester mind éle-
tére törnek, és már senkinél sem számít-
hat védelemre.

A felvonásvég ezúttal is döbbenetes. Ill
menekülni akar, de a güllenieket rejtő
bódék, egy személytelenné, arctalanná
vált hatalom jelképeiként megmozdulnak,
nyomába szegődnek, minduntalan elállják
az útját, Ill egyre nagyobb rémülettel
tapasztalja, hogy mindenütt falakba
ütközik. Végre mégis kiér a pályaudvarra,
de addigra a bódékból ki-léptek a
gülleniek és a nyomába szegődtek. A
szerzői instrukcióval ellentétben most
már nem állják körül, látszólag fizikailag
nem akadályozzák meg, hogy felszálljon a
vonatra, de Iványi űzött rettenetéből
megértjük, hogy attól tart, ha felszáll a
vonatra, egyik földije hátulról lelövi.
Másrészt, s ez talán a lényegesebb indok,
Iványi Illje azt is megérti, hogy sorsa elől
nem menekülhet. A vonat eldübörög, és a
magasból leereszkedik a színház
vasfüggönye, jelezve, hogy Güllenből
nem lehet elmenni.

Paál rendezésében - Ill önmegadásával
itt dől el végképp a főhős sorsa. Nem a
harmadik felvonásban, Peterék:
pajtájában, mint azt Dürrenmatt a dráma
utószavában jövendő rendezőinek
javasolja. A harmadik felvonás a szolnoki
előadásban már egyértelműen a re-
zignáció, az, elkerülhetetlenbe való bele-
törődés bélyegét viseli magán.

Amint felmegy a vasfüggöny, Claire
Zachanassiant látjuk gyaloghintójában.
Hófehér menyasszonyi ruhájában úgy
fekszik ott, mint egy élettelen kirakati
bábu. Claire is megértette, hogy sem a
régi szerelem idézése, sem a bosszú nem
tudja őt többé érző emberré visszavará-
zsolni. Már nem játssza tovább a gülle-
nieknek a boldog, sikeres külföldi rokon
szerepét - egy végsőkig elkeseredett fél-
halott magyarázza cl a Tanárnak és az
Orvosnak, szinte teljesen szenvtelenül,
minden részvétre képtelenül, hogy a vá-
rosuk érdekében tett humanista erőfe-
szítéseik, életük áldozatai tökéletesen
értelmetlenek voltak, a romlás erőivel, a
mindent elborító morális zülléssel
szemben mit sem ér derék, jobbító igye-
kezetük. A bosszú műve is feltartóztat-
hatatlan. Temessy hangja itt mégis fel-



erősödik, felizzik a régi gyűlölet hamva,
érezzük, élvezni akarja, hogy hatalmában
tartja a várost, hogy bosszút állhat
megrontott életéért. A dráma lényegét
megfogalmazó mondat hangzik itt el: „A
világ ringyót csinált belőlem, most én
csinálok bordélyházat a világból." Némi
tehetetlen, elkeseredett haragot is érzünk
Temessy hangjában - nem a gülleniekre
haragszik, őket csak megveti, hanem a
világra, minden emberség, jóság,
szépség, tisztaság megrontójára.

Ill is rezignációval veszi tudomásul,
hogy sorsa megpecsételődött. A szenve-
dés kinyitotta a szemét, megismerte a vi-
lág (pontosabban a gülleni világ) fene-
ketlen aljasságát, romlottságát, felismer-
te a maga kis szatócséletének tökéletes
értelmetlenségét, hogy maga is pokolba
jutott. Megérti, hogy szerelmének el-
árulásával nemcsak Claire, de a maga
életét is jóvátehetetlenül tönkretette.
Megérti azt, hogy nincs miért tovább él-
ni. Egyet tehet, hogy vállalja bűnösségét
és a vele járó bűnhődést; a szenvedést,
amit átélt és a gülleniek ítéletét. A maga
bűnösségének, felelősségének a
vállalásával Ill visszanyeri emberségét,
emberi méltóságát, erkölcsi fölényét bírái
fölött.

A minden illúzióját elvesztett Ill már
családja árulásán sem háborodik fel, ezt
is keserű rezignációval veszi tudomásul.
Még leszereli a Tanár humanista lelki-
ismeretének utolsó erőtlen lázongását -
az utolsó hullámverések egy elnyugvó
tengerben -, aztán a búcsú jelenetei kö-
vetkeznek. Ill először a családjától és a

várostól búcsúzik el: Dürrenmatt bra-
vúrosan fosztja meg ezeket a jeleneteket
minden érzelgősségétől. Ill és családja azt
játsszák egymás előtt, mintha csak egy
kis ártatlan autókázásról lenne szó.

Nem törnek fel az érzelmek Claire és Ill
búcsújának jelenetében sem. Most már
nem a kis szatócs keresi a multimil-
liomosnő kegyeit, Ill a szenvedés jogán
most már maga is tragikus hős, egyen-
rangú társa hajdani szerelmének. Két ki-
égett ember idézi fel a múltat, a régi bol-
dogságot, a régi szenvedést, azt, ami va-
laha szép és fájdalmas volt életükben, ezt
is szenvedélytelen rezignációval, mint ami
nem okoz már semmi igazi örömet, sem
fájdalmat. Ugyanilyen megadással beszél
Ill hamarosan bekövetkező haláláról,
amely pontot tesz kisszerű, értelmet-len
életének végére.

I11 mellett a gülleniek a tragédia
egyenrangú főszereplői. Dürrenmatt írá-
sainak, drámáinak visszatérő gondolata,
hogy az egyéni bűn napjainkban mindig
magánügy marad, a közösség ügye a
kollektív bűn. Az egyént még felelősség-
re lehet vonni, de vajon hogy vonható
felelősségre egy egész közösség az általa
elkövetett bűnért? És hogyan ábrázolható
mindez színpadon? Az öreg hölgy látogatása
is ezeket a kérdéseket tárgyal-ja.
Valóban, Ill kis bűnénél ezerszer sú-
lyosabb a gülleniek kollektív bűne. A
szolnoki előadás is ezt a kollektív bűnt
kívánja felmutatni az előadást elindító kis
előjátéktól a harmadik felvonás meg-rázó
záróképéig. Ahol a gülleni fehér kesztyűs,
gyilkos férfiak felemelik a fejük

fölé Ill holttestét. Ott állnak, magasba
emelt karjukkal áldozatukat tartva. A
színpad elsötétül, a csak hátulról megvi-
lágított faépítmény most egy monumen-
tális katafalk képzetét kelti, az emelvényen
pedig ott áll Claire a halál angyala-ként,
aki bevégezte a bosszú művét.

A kollektív bűn a gülleniek kis egyéni
bűneiből adódik össze, az előadás ezeket a
kis tragédiákat, a Polgármester, a Pap, a
Rendőr és a többi polgár drámáját is nagy
gonddal, többnyire őszinte átélésről
tanúskodó színészi játékkal eleveníti meg.

Nincs terünk az előadás minden epi-
zódalakításáról külön-külön szólnunk. A
népes szereplőgárdából mégis kiemelnénk
Zách János, Papp Zoltán, Hollósi Frigyes,
Körtvélyessy Zsolt és Falvay Klári nevét.
Sokáig nem fogjuk elfelejteni Falvay
utolsó némajelenetét, ahogy a magasból,
az ablakból figyeli, mint mondják ki a
gülleni polgárok az ünnep-lésnek álcázott
gyűlésen férje halálos ítéletét. Bűntudatos,
riadt arcát látva, mi minden jut eszünkbe
... például a tör-vénytelenségek korszaka,
amikor nem egyszer tapasztalhattuk, hogy
a legközvetlenebb hozzátartozók is pálcát
törtek az ártatlanul elítéltek felett,
csakhogy a maguk bőrét mentsék.

Végezetül még egyszer, szinte össze-
foglalásképp az előadás stílusáról. Dürren-
matt a maga drámáját komédiának nevezi, a
komédián persze mindig tragikomédiát ért.
Paál rendezésében a műfaj-megjelölésben
a tragédiára esik a hangsúly, de a groteszk,
komikus hangsúlyok, színek sem
hiányoznak az előadásból. Ezeknek
érvényre juttatását azonban a két vak
alakjától eltekintve nem a színészekre,
hanem a díszletre (Najmányi László
díszleteit már dicsértük), a jelmezekre
(Mialkovszky Erzsébet telitalálataira) és a
kialakított szituációkra bízza. A színészek-
től őszinte beleélő játékmódot követel, azt,
hogy szerepükkel azonosulva, önmagukat
adják. Erre az őszinteségre minden színész
képes. Ez magyarázza, hogy Paál
rendezéseiben oly ritkán hallunk hamis
hangokat. Második szolnoki rendezéséből
már szinte teljesen el is tűntek.

Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása. Papp Zoltán és Iványi József (MTI fotók)


