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Napló színészekről

A Garas-féle torzítás

Négy Pisti a kávéházi asztal körül. Garas
Dezső hirtelen föláll, félretolja, aki az út-
jába kerül, igyekvő léptekkel előrejön a
rivaldáig. Úgy látszik, igen fontos köz-
lendője van, talán örömhírt hoz. Mintha
hosszú szöveget mondana el, gyorsan,
némán mozog a szája, alighanem memo-
rizál. Lázasan kutat a zsebében, előhúz
egy spárgavéget, ennek megörül, húzza,
húzza, míg a spárga teljesen elő nem hul-
lik a zsebéből. Csalódottan rámered a
gubancra, összegyömöszöli, zavart, fél-
szeg pillantással a közönségre kacsint.
Mondhatni, mindez pontosan úgy történik,
ahogy azt Örkény a Pisti a vérzivatarban
szerzői instrukcióiban leírta. Csak épp azt
nem jelezhette az író, ami e né-majátékban
a leglényegesebb: ettől a

A félszeg Pisti: Garas Dezső

perctől bensőséges viszonyba kerülünk
Garas Dezsővel. Mitől? Hogyan? Nehéz
tetten érni.

E groteszk némajelenet írói teli-
találatnak nevezhető. Nemcsak azért, mert
a zsebben motozás a későbbiek során még
drámai hangsúlyt kap, hanem mert eleve
meghatározza a darab hang-nemét. A
Pesti Színház bemutatóján - nem egészen
szervesen - még egy jelenet került elé,
melyben a darab engedélyezéséről esik
szó. Nem értjük pontosan, mit akar ez a
négy férfi az asztal körül egyforma szürke
öltönyben, a kávéházat is inkább a
GRAND CAFÉ HUNGARIA feliratból
következtetjük ki, az pedig jószerivel csak
utólag lesz világos, hogy valójában arra
vártak, megkezdhetik-e az előadást vagy
sem; de Garas „magánszámával" egyszerre
megteremtődik a reális közeg. Vagyis szó
sincs magánszámról, már itt is minden
gesztusa vonatkozás. Kínálkozna, hogy
Garas Dezsőt e Pisti-történet rezonőrjének
tartsuk, hisz végigkommentálja az
eseményeket. De ugyanígy hangsúlyoz-
hatnánk Garasban a karakterszínészt. Ő az
a hús-vér pesti polgár, akinek minden
helyzetben jár a szája. Okoskodik nem
minden ráció nélkül. A ráció azonban nem
az okoskodásban - mondandója
logikájában - fedezhető fel, sokkal inkább
abban az aszfaltbölcsességben, hogy amíg
beszél az ember, addig komoly baj nem
történhet.

Elegendő az előadás egyik legmorbi-
dabb jelenetére utalni: a Duna-parti
kivégzésre, ahol különféle bonyodalmak
közepette kiderül, hogy a kivégző osztag
nem rendelkezik elegendő tölténnyel.
Garas szerény buzgalommal igyekszik
segíteni a gondon: „Kérem, tudom, hogy
nem én találtam föl a spanyolviaszt ... De
van nálam gyufa. Nem lehetne minket
felgyújtani?" Sem-mi rájátszás, semmi
csavarás, semmi rafinéria. Csak egyszerű,
szerény igyekezet. Csak épp annyi
hangoskodás, hogy meg lehessen mögötte
lapulni. Ez az a „lélektan", ami a félszeg
Pistit élő jellemmé teszi. Örkény
kihagyásos technikával dolgozik, úgy
tűnik, csupán a legfontosabb jelzéseket
adja meg a figuráról. A színészt
megkísérthetné a sematizmus, hogy két
lábon járó jel-képnek tartsa magát.
Némelyek bele is esnek ebbe a csapdába.
Garas Dezső azonban nem a szimbólumot
építi föl, hanem magát adja. A
legközömbösebb pillanataiban is. Úgy
formálja a félszeg Pisti arcképét, hogy
minden percben

azonos. S így minden új hangja ismerős,
noha valóban új: ahogy egy bensőségesen
ismert hangszerből is mind újabb
hangzatok csalhatók elő. Miközben te-hát
egész este intim viszonyban vagyunk vele,
mindvégig oda kell figyelni rá. Egy sorsot
követ, pedig látszólag nem csinál egyebet,
mint megteszi a meg-jegyzéseit.

Nincs túl nagy hagyománya színját-
szásunkban a Garas Dezső-i hangvétel-
nek. Néhány évtizede még a színházi
szakírók többnyire a torzítás kifejezéssel
illették e groteszk játékmódot, ami több-
nyire nem is fordult elő másutt, mint az
operettszínpadon. Rózsahegyi Kálmán
Zubolya, Major Tamás Duda Gyurija
valamikor forradalomnak számított. Azóta
nagyot fordult a világ, s Örkény aligha
álmodhatott szerencsésebb színészi alkatot
e groteszk játékhoz, mint a Garasé, kiben
a karikírozás és a karakterizálás sajátos,
szerves egységet képez. A Garas-féle
„torzítás" befelé világít: az érzelmek, a
vágyak, fájdalmak, félelmek rejtett
labirintusába. S így olyan színeket tud
elénk varázsolni, olyan emocionális
vidékre tud magával vinni, ahová már
nemigen juthatnánk el arcpirulás nélkül,
patetikusnak és szentimentálisnak
tartanánk magunkat. Tévedés len-ne
iróniáról beszélni, mert semmi köze
hozzá. Könnyebben illene rá a burleszk
jelző, de ez is inkább emlékezetes film-
szerepei miatt. Egyszerűbb, ha azt
mondjuk: komolyan veszi az ember esen-
dőségét. Ez az esendőség fájdalmas is,
humoros is, szép is. S főként minden
percben érzelmi kiszolgáltatottságot je-
lent. Így aztán Garas Dezső, aki nagyon is
„száraz" színésznek tűnik, valójában
érzékeny és pontos vallomást tesz az
ember érzelmi hányattatásáról. Ez tölti
meg olyan tartalommal ezt a félszeg Pistit
a Pesti Színházban, amitől már-már külön
története lenne az előadáson belül, ha nem
értené oly pontosan, mennyi helye van e
történetnek a darabban, Örkényben,
magában Pistiben, amiből ő csak egy
negyed. De annak teljes, maradéktalanul.

Koltai Róbert mutatványa

Nagy a lárma A csapodár madárka elő-
adásán a Fehérvári úton. Aki jól fésült és
illedelmes előadásokhoz szokott, meg is
hökken. Nem baj. Olyan lárma ez, mely
ars poeticának érthető. Akik a színen
lármáznak, hisznek benne, hogy ez a félig
irodalmi, félig triviális szín-játszás, mely
közvetlenül a commedia
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dell 'arte hagyományára hivatkozik, s
amelynek hajdan az udvari körök ugyan-
olyan hálás publikumot biztosítottak,
mint a vásári sokadalom, ma is hasonló
hatásra képes. Mint kiderül, igazuk van,
ha hisznek benne: előbb-utóbb a zakóban,
estélyiben feszengő nézőkből is föl-
szakad a kacagás. Nem állhatnak ellen a
nevettetés boszorkánykonyhájában
kikevert szereknek.

Különösen Koltai Róbertre érvényes
ez. Motorja, lelke az előadásnak, minden
pillanatban eleven szikra. Mondhatni,
mestere a boszorkánykonyhának, csak azt
ne higgye bárki, hogy mesterkedik. Még
csak azt se, hogy mesterfogásai lennének.
Másról van itt szó. Nagy mutatványról,
melyben nem a sziporkázás a fontos.
Mondják, a komédia a csúfolódás
művészete, melyben minden mintegy a
fonákját mutatja. Koltai játékában semmi
sem fordul fonákjára. Vérbeli komikus,
mit érdekli őt a komédia maga. Sokkal
inkább a publikum érdekli. Némi túl-
zással megkockáztatom: személy szerint
mindnyájan érdekesek vagyunk számára,

akik a nézőtéren ülünk. Vagyis az az
ambíció mozgatja, hogy személy szerint
mindnyájunkat fölszabadítson. Tudni-
illik szüksége van rá. Ha fölszabadulunk,
átalakul a tér. Már nem a Fehér-vári úti
művelődési ház színháztermének szerény
felszerelésű színpadán áll - pontosabban
mozo g , mert ha véletlenül meg is áll, ami
ritka, akkor is csupa belső vibrálás, csupa
impulzus, csupa mozgás -, hanem a
létezés sajátos, intenzív helyét teremti
meg magának. Figyelmes szem nyomon
követheti e kölcsönösséget: a nézőtér
érzelmi odaadása felszabadítja a színészt,
és a színész fölszabadulása elragadtatja a
publikumot. Arra már nem kell
erőfeszítéseket tennie, hogy bevonjon a
bűvös körbe. Úgyis bent vagyunk,
belőlünk teremtette. Műszerrel lehetne
mérni, ha lenne ilyen műszer. Egyszer
talán a pszichológusok kitalálják. Addig
is marad a nevetés hatalma. Kézzel-
fogható, fölüdítő-megújító bizonyosság
nézőnek is, színésznek is.

Minden nagyon könnyednek tetszik,
amit Koltai a színpadon tesz, pedig
minden nagyon komoly. Három férfi
kering a „csapodár madárka", a kacér
fiatalasszony körül: a commedia

dell '

arte három jól ismert típusa, néha a szó
szoros értelmében egymást kergetve és az
illendőség határait vakmerően túl-lépő
helyzeteket teremtve. Ebben a szerelmi
négyszögben Koltai a paraszt - mai
szavunkkal azt mondhatnánk, a bugris -,
vagyis a v i l l anó , aki piszkos és rongyos,
gyámoltalan és nem esztétikus, aki a
commedia dell 'arte virágzása idején az
„igazi" irodalomból száműzve volt, de
akin a városiak, mikor a
misztériumjátékok szünetében egy-egy
harsány komédiában színre lépett, oly jól
tudtak mulatni: otrombaságán,
ügyetlenségén, tudatlanságán, botlásain.
O a kalickából kiröppenni v á g y ó , mégis
szerelmesen ragaszkodó, csapodár ma-
dárka „ura". Alakításában az a legkevésbé
fontos, hogy paraszt; az összes többi
jelző, amit leírtunk, lényegesebb.
Szerelemről, házasságról, a szerelemben
gyakorolt hatalom forgandóságáról szól a
játék. És Koltai olyasmit produkál, ami
ritka színészi varázslat: úgy éli előttünk -
közöttünk - e faragatlan, nagy-szájú fickó
életét, akiből üvölt a butaság és a
szánalmas nagyot akarás, hogy
élményszerűen valóságos gondolatokat
ébreszt bennünk a szerelem nagyságáról
és törpeségéről. Ez az ő mutatványa, a
legnemesebb mutatványok közül való.

Ruzante a darab szerzője, s így hívják a
Koltai játszotta figurát is. Ismeretes, hogy
a szerző, aki maga színész volt, az általa
játszott szerepkör alakját rendszerint
magáról nevezte cl. Lehet, hogy egyszerű
vásári fogás volt ez Ruzantétól, mégis a
lényegre tapintott vele. Olyan színész
lehetett, aki nemcsak a nevét, de a bőrét is
vásárra vitte komédiáiban. Úgy tűnik,
Koltai Róbert számára ez a kis adalék a
legfontosabb szerzői instrukció a
darabban. Csepp kímélet sincs benne
önmagával szemben. Minden pórusa
játszik, minden lélegzetvétele kész
komédia. S a dolog természetéből
következik, hogy ez a színészi (emberi)
komolyság akkor él és hat a
legerőteljesebben, amikor már minden
igen könnyed: ő önfeledten komédiázik -
mi önfeledten kacagunk.

Reviczky, a magánzó
Reviczky Gábor sokat gesztikulál. Hang-
súlyos, jellegzetes, már-már hivalkodó
gesztusai vannak. Nem kevéssé gyanús-
nak tűnhet ez manapság, mikor úgy
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tetszik, a gesztikuláló színészetnek vég-
képp bealkonyult, az „új iskolák" több-
nyire a visszafogottság jegyében szület-
nek; s benne mégis az a különös (anak-
ronisztikus?) érték, hogy a gesztusok
sosem válnak le az egyéniségről, kifejező-
ek, azaz élnek és hatnak. Sűrű körötte a
levegő, mozdulataiban teremtő erő van.

Az is igaz, hogy manapság nemcsak a
gesztikuláló színészet „alkonyát" re-
gisztrálhatjuk, hanem - George Steiner
kifejezésével - „a tragédia halálát" is. Ez
az idézőjeles utalás nagyon is szándékos, a
művészeti fejlődés sajátos természetére
kíván utalni, melyben egy-részt mindig
tovább él a hagyomány, s az elméletileg
ódivatúnak bélyegzett hangnemet is élővé
teheti a személyes hitelesség, másrészt
mégis nyilvánvaló egy korszak vége, azé a
korszaké, mely áhítattal tudta kiejteni a
teatralitás szót, ami mai nyelvünkben
egyre inkább a színfalhasogatás
szinonimája. Ha akarom, Reviczkyt is
olyan született tragikus színésznek
nevezhetem, aki e „tragédiaellenes" korban
személyes hitelével hat, vagyis kivétel.
Erre mondható, hogy egyedülálló, noha
más „egyedülálló" példákat is lehetne
említeni: gesztusaiban valamiképp a mai
ember belső meghasonlottsága ölt testet, s
ettől olyan mondatokat és olyan tetteket is
elhiszünk neki, amit másoktól patetikus-
nak vennénk. Mintha Reviczky immunis
lenne e súlyos színészi nyavalyával szem-
ben: nem tud színfalhasogatóan teátrális
lenni.

Az Olasz szalmakalap Fadinard-ja lát-
szólag a legalkalmatlanabb példa, hogy
erről eltűnődjünk. Bármennyi lelemény
van is Labiche-ban, bármennyi ember-
ismeret (de inkább helyzetismeret) rejlik is
a darabban, mégiscsak egy francia
szalonvígjátékról van szó, melyben a jó
szemű polgári író nyelvet ölt a polgár-
ságra. Olyan mélységek, lelki infernók,
föloldhatatlannak tetsző skizofréniák,
amikről Reviczky gesztusai megrendítő
erővel tudnak vallani a korábbi, tragikus
vagy groteszk-drámai szerepekben, itt nem
hozhatók felszínre; még akkor sem, ha ez
a kecskeméti előadás első-sorban az
ösztönös mozgatóerőkre, a le-fojtott
indulatokra, e nevetséges figurák
„alvilágára" figyel. Fadinard, a tisztes kis
tőkével rendelkező ifjú úriember feleségül
akarja venni egy faiskola-tulajdonos,
bizonyos Nonancourt úr lányát, amiben
nem is lenne hiba, ha az esküvője napján
nem keveredne be-

csületbeli bonyodalomba; az erdő szélén
kikötött jó étvágyú lova ugyanis meg-eszi
egy előkelő hölgy szalmakalapját, akinek
titkos randevúja van a fák között. Nos,
Fadinard, aki a színlap szerint magánzó,
három felvonáson át lohol, hogy
előkerítse a felfalt szalmakalap nem,

létező mását, nyomában a násznéppel, a
szalmakalapját követelő hölggyel, kinek
oldalán egy félelmetes hadnagy szájal. De
Reviczky mindenekelőtt színészi
értelemben bizonyul magánzónak a
kecskeméti színpadon: van valami
egyedülállóan lebilincselő messzire szökő,
szögletesen megtörő, izgatott gesztusaiban
- és van valami egyedülállóan furcsa
abban, hogy ilyen képtelen és feszült
állapotba hozza e csekélységből támadó
menyegzői téboly. Hisz mélyebb és
megrendítőbb dolgokat tudnak e
gesztusok, olyasféle fájdalomról, ki-
szolgáltatottságról, hányattatásról árul-
kodnak, amit Labiche nem is álmodott
bele Fadinard-jába. Ha tehát azt mondom,
Reviczky ragyogóan komádiázza végig az
Olasz szalmakalapot, ez igaz is meg nem
is. Első percben rabul ejt és fogva tart,
végigröpíti tekintetünket e briliánsan
megírt, csak mára kissé megfakult
vígjátéki helyzetsorozaton, mindezt
ráadásul könnyed technikával és sajátos
bájjal teszi, a lényeg mégsem itt kere-
sendő. Sokkal inkább abban, hogy az em-
beri arc, ami ránk tekint, nem a darab
szövegéből születik. Ami nem jelenti,
hogy fölsértené a darab szövetét, az hi-
bátlan megmarad. Nem is oly érzékeny
szövet, hogy félteni kéne. Csak épp e
nagyszerűen eljátszott Fadinard nem
egészen Fadinard. Talán Reviczky
önmaga. Talán valami-valaki, önmagából
formálva. Tapasztalatból, tudásból,
szenvedélyből. Szédületből, melyhez ké-
pest Labiche minden dramaturgiai szé-
dülete egyszerűen kreációnak tűnik. Az a
költészet, amit a színész e szalon-
vígjátékhoz hozzátesz, a nyers valóság
poézise; attól tűnik emelkedettnek, hogy
maga a közeg, melyben ez a színpadi
Fadinard mozog, kicsinyes és ostoba
szalonvilág. Ha eltűnne, Reviczky akkor
is ottmaradna a színpadon. Árván, ki-
semmizetten, magányosan, szemben a
kiüresedett formák tébolyával.

Ez ítéletnek is értelmezhető. Nem is
akármilyen ítélet, mert a színész véréből
való. És főként nincs benne semmi
didaktikus. Még annyi sem, mint Labiche-
ban, aki pedig nem a szájbarágós
polgárpukkasztás mestere volt, inkább a
könnyed szórakoztatásé. Egyszerűen

csak az élet jelenik meg és a lenyomat,
amit a kor - a történelem - hagy az
egyénen. Természetesen nem Labiche
kora, mert az felőlünk nézve már mese-
világnak tűnik, hanem Reviczkyé. A bo-
londos színházi estéből végül is a nyug-
talanság ül meg bennem a legmélyebben,
a Reviczky-nyugtalanság, mely átsüt a
komédián, és finoman félre is tolja azt. Ha
behunyom a szemem, s hetek múltán
visszagondolok az Olasz szalmakalapra,
úgy tűnik, Reviczky darabos-szögletes
gesztusokkal úszik a levegőben, akár
Kondor Béla grafikáin az alakok, s ő is
arról vall, amiről azok: kizökkent az idő.

Bubnov: Agárdi Gábor

Egy színészi alakítás, melyhez csak a
tőmondatok szerénysége illik. Se a ha-
sonlatok, se a jelzők halmozása. Mint
ahogy Agárdi sem halmozza az eszkö-
zöket, nem keres kiemelhető hangsúlyokat
a szerepben. Mégis meglepetést tartogat.
Rég ismerjük őt a Nemzeti színpadáról.
Most első pillantásra azonban úgy tűnik,
nincs is a színpadon. Akadhat néző, aki
megkeresi a nevét az Éjjeli menedékhely
színlapján. A le-züllött, magában
morfondírozó, iszákos szűcsmester
alakítóját. Pedig nem bújt ki a bőréből. A
színész, aki kibújik a bőréből (azaz a
hozzáragadt vagy hozzá-tapasztott
sémából), nagyon hatásosnak bizonyulhat.
Lehet ripacskodás és lehet igazi művészet,
amit művel. A másik út, amit Agárdi
mostani alakítása példáz, minden
bizonnyal kevésbé csábító. És
mindenképpen a nehezebb. Egész egy-
szerűen azt mondhatnám: belebújt Bubnov
bőrébe. Az első perctől az utolsóig
Bubnovot látjuk a színpadon. Borús,
borostás arc, sötét, gyanakvó tekintet,
keserű hangszín, ereszkedő hanglejtés.
Nem vár semmit. Csak éppen valami igen
mélyen a lelkébe vésődött. Tudja, hogy
ami történt, megtörtént. És ami vele
történt, az a szív mélyéig ható
szerencsétlenség. De szívről beszélni is
merő érzelgősség. Rég túl van azon, hogy
a fájdalmat babusgassa magában. A
sivárság, mely eltöltötte, végérvényes.
Nem is táplál különösebb ambíciót, hogy a
tudása eljusson a többiekhez. Ha fölizzik a
hangja, ugyancsak viszonylagos ez az
izzás. A pillanat heve. Inkább csak arról
tudósít, hogy biológiai léte még nem ért
véget.

Így hát beszél. Úgy mondja el az éle-tét,
akár egy anekdotát. Nevetni kellene
elesettségén, hisz behúzta a vállát az erő-
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szakkal szemben. De csak akkor nevet-
hetnénk, ha szerencsétlen flótás lenne.
Valamikor talán az is volt. A felesége
összeszűrte a levet a segéddel, s ő lelépett,
mert tudta, betörik a fejét. Ennél
szánalmasabb történet nincs is. De itt „a
mélyben" már nincs helye a siránkozásnak.
Ez realizmus. Számára az egyetlen talaj,
amin még megvet-heti a lábát. De ebből se
csinál ügyet. Csak tudja. És eszébe se jut,
hogy takargassa a bűnösségét. Nem fontos
már a kendőzés. Nem fontos a megjátszás.
Nem fontos, hogy mások mit gondol-nak.
Nem maradt egyéb java: elfogad-ni, ami
történt. Es ez az, amire azt mondhatjuk:
sors. Ha Agárdi Gábor belebújt a
szűcsmester bőrébe, ezért tette:
megmutatni a bubnovi sorsot. Olyan
nyíltan és tisztán teszi ezt, hogy minden
méltató szó, amit alakítására találhatunk,
többé-kevésbé közhelynek tűnik. Tudatos,
pontos, fegyelmezett szerepépítés.
Csakhogy a nézőteret nem a szerep-építés
ragadja meg, hanem maga Bubnov.
Szárazon, lelki pőreségében, mintha az
önámításokon átvilágító röntgengép
felvételét látnánk. S így nincs is semmi
titokzatos abban, ami első pillantásra
meglepő volt. Vagyis hogy eltűntek, át-
alakultak a jellegzetes (és mi tagadás, né-
ha modorosan ható) Agárdi-hangsúlyok,
az üresjáratok áthidalására szolgáló „fo-
gások". Már-már azt merném mondani:
elszemélytelenedett. Ha nem épp ettől
lenne ott a színpadon. Ha ez az elsze-

mélytelenedés nem feltámadás lenne. Új
élet. Valóság. Mert többek közt erről szól
a Gorkij-dráma: hogy az élet még itt, a
legmélyebb ponton is élni akar. „Szent
okokból", Ady kifejezését használva, s
nem véletlenül: úgy tűnik, Agárdi
Bubnovja ezekre a „szent okokra" tapint
rá.

Liviu Ciulei, akinek nevéhez az elmúlt
évtizedek egyik legjelesebb Éjjeli mene-

dékhely-rendezése fűződik, három gon-
dolkodótípust lát a drámában: Szatyint, a
szkeptikust, Lukát, az idealistát és
Bubnovot, az egzisztencialistát. Ciulei
írását a Nemzeti Színház mostani, kitűnő
anyagokat tartalmazó és jól szerkesztett
műsorfüzetében olvasom, s nyilván nem
véletlenül; mégsem hinném, hogy Agár-di
Bubnovjára az „egzisztencialista" ka-
tegória használható. Mint ahogy a Nem-
zeti Gorkij-értelmezése Szatyin és Luka
interpretálásában is kerüli a kategóriákat.
Tény azonban, hogy az Éjjeli menedékhely
szellemi-gondolati pólusait Szatyin és
Luka alakjában szokták meghatározni.
Ebben az Éjjeli menedékhely-ben azonban
Bubnov nem kevésbé lényeges. Nem
pusztán azért, mert Agárdi alakítása
minden szerénysége ellenére, illetve épp
azáltal méltán a másik kettő mellé
állítható; hanem gondolatilag is. Agárdi
Bubnovjában a filozófia és az élet
szétválaszthatatlan, szerves egység. Ettől
rejlik olyan erő e meditáló, lezüllött
szűcsben, amitől lélegzet-vissza-tartva
figyeljük monologizálását. A pénz és a
szerelem ereje, mely hatalmasabb-nak
bizonyult nála és amelynek áldozatul esett,
itt már elhalványul. Bubnov, mielőtt
végképp elveszne és el-merülne, mégis
mélyebb, igazabb forrás-ra irányítja a
figyelmünket. S ezt a forrást nem lehet
más szóval jelölni, csak a nagyon gorkiji
kifejezéssel: hit az emberben.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Válaszúti tragédiák

A kortárs dráma nézője gyakran kísér-
tetiesen emlékeztet Constance Chatterley-
re, D. H. Lawrence híres regényének
hősnőjére: a lady kielégítetlen nő, mi
pedig kielégítetlen nézők vagyunk.
Pontosabban rnindegyikünkre az jellemző,
hogy a modern kor ábrázolt lehető-
ségeihez, illetve adottságaihoz képest túl
nagy a katarzisigényünk. A regény elején
D. H. Lawrence rendkívül meg-győzően
írja le Constance szerelmi vergődését. A
hölgy arisztokrata férje fél testére
megbénult, így a szerelemben
harcképtelen. De ez még csak a tragédia
egyik fele. Igen hamar csődbe jutnak
Constance első házasságon kívüli
kielégülési kísérletei. A telivér lady,
mielőtt igazi párjára, a vadőrre rátalál-na,
férje irodalmi batátai között keres
magának partnert. ltt azonban csak a kínos
csonkaszerelmet ismerheti meg. M. amúgy
decens, művel középosztálybeli választott
férfiassága elenyészik a fél-úton, erőtlenné
válik - miközben persze becsületességét, jó
szándékát, nemes törekvéseit a lady egy
pillanatig sem von-hatja kétségbe. Csak
mindez édeskevés a női üdvösséghez.

Nézőként hasonló érzésekben lehet ré-
szünk. Durván és tapintatlanul így fogal-
mazhatnánk: valami elkezdődik a szín-
padon, várunk a gondolati izgalomra vagy a
tomboló játékra, aztán lassanként lekonyul
a biztató lendület, a gondolat egyre
sivárabb lesz, játék pedig fokról fokra
lomhább. A drámaíró égető társadalmi
összeütközéseket ígér, de legalábbis a mai
magyar valóság tüzetes bemutatását, tehát
vad szeretkezéseket vagy a legrosszabb
esetben tisztes házasságot, aztán, amikor
szaván fognánk, szóvirágokkal fizet ki
bennünket, lelkes, de reménytelenül meddő
szó-áradattal. Drámaíróink remek témákat
dolgoztak fel, fantasztikus elánnal indultak,
hogy aztán nyomtalanul tüntessék el a
katarzist, jeltelen sírban, valahol a mű
közepetáján. A kifulladás, illetve a
keményebb megoldások kerülése, a valóság
tetszetős kendőzése drámatermésünk egyik
jellemzője lett. A mai magyar közéleti
dráma mintha valamely válaszúton


