
a vérbeli spanyol grand és az utcai csa-
vargó, a komédiás és a tragikus hős között.

Végletesen gonosz jellem a drámában
Don Salustio de Bazán, aki talán egyedül
nélkülözi az hugo-i antitézist. Dánffy
Sándor alakítása különösen a bosszú-
jelenetekben jó: kellően kimért, fölé-nyes,
agyafúrt és sátánian gonosz. Üde színfolt
Eperjes Károly lakája, aki szintén az
előadás humoros vonulatát erősíti. Stílusos
Czakó Klári főudvarmester-nője és Rácz
Kati komornája is.

Szólnunk kell még a dráma nyelvéről, a
káprázatos, színpompás, ragyogó köl-
tészetről (Mészöly Dezső fordításában),
amelyről ezt írta Szerb Antal: „Minden
sorát látni lehet - de nem úgy, mintha ki-
néznénk az ablakon, hanem mintha a
semmiből ugornának elénk, látomás
gyanánt, és mintha minden hegy egy Mont
Blanc volna, és a láthatár sokkal távolabb
terülne el, mint az emberek lát-határa.
Shakespeare-ről szóló tanulmányában a
zsenit homme océannak, óceánembernek
nevezi; ő csakugyan ez volt, az óceáni
képzelet embere."

Aki hagyományos kosztümös darabot
vár a mostani Ruy Blas-előadástól, csaló-
dik. A kaposvári bemutató a Király-asszony
lovagfjának modern interpretációja.
Legfőbb érdeme, hogy megteremti a
Victor Hugo-i szintézist: a nevetés és
meghatottság, az ünnepélyes és mulatsá-
gos, a fenséges és komikus egységét. „A
dráma nem más, mint groteszk és fenséges
együtt, lélek és test, tragédia és komédia..."

Vidor Hugo: Királyasszony lovagja (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet jel-
mez: Szegő György. Szcenika: É. Kiss Pi-
roska. A dal zenéjét szerezte és a kísérőzenét
összeállította: Hevesi Ándrás. A rendező
munkatársa: Csóka Zoltán. Rendező: Babar-
czy László.

Szereplők: Spindler Béla, Dánffy Sándor,
Máté Gábor, Csernák Árpád, Stettner Ottó,
Papp István, Somogyi Géza, Galkó Bence,

Somló Ferenc, Rózsa Tibor, Krum
Ádám, Balázs Andor, Eperjes Károly,
Lengyel Ferenc, Básti Juh, Czakó Klári,
Rácz Kati, Cselényi Nóra, Vigh Kati.

POR ANNA

Tamás bátya
a Józsefvárosban

Némi kétkedéssel vegyes fenntartással
ültem be a Józsefvárosi Színház Tamás
bátya kunyhójának előadására. Minden
tiszteletem a múlt század közepén a rab-
szolga-felszabadításért síkra szálló, vihart
kavaró regény kitűnő írójáé, Harriet
Beecher-Stowe asszonyé. Nagy tett volt az
a maga idején. Világraszóló hatását mi
sem jelzi jobban, mint hogy hazánkban
egy (!) évvel amerikai megjelenését
követően magyal- nyelven is kiadták a
művet (1853-ban Irinyi J. jóvoltából), és
fordításainak, színpadi és filmfeldolgo-
zásainak mindmáig se szeri, se száma. De
valójában szüksége van-e gyermekeink-
nek a hajdani amerikai néger rabszolga-
világnak ilyen kissé érzelmes, Elfájta a
szél hangvételű bemutatására, amikor (már
csak a tévé jóvoltából is) a gyarmati
rendszernek és a 'négerkérdésnek sokkal
bonyolultabb, aktuális problémáival ke-
rülnek szembe, mint a hajdan volt idillikus
„kunyhó" pusztulásának története?

Szerencsét-e a rendezés frissítően bele-
nyúlt a harminc év előtti, az Úttörő
Színházban sikerre vitt dramatizálásba.
Szikárabbra fogva a történetet, szenti-
mentalizmus nélkül szembesíti a gyer-
mekeket a faji előítéletek szülte kegyet-
lenséggel, ugyanakkor arra is törekszik,
hogy stilizálással (maszkokkal, panto-
mimmel, songgal), költőibb áttétellel ál-
talánosabb érvényű példázattá, emberi
magatartásformákat szembesítő tredellé
formálja a darabot.

Nem az eredeti regény naturalisztikusan
ábrázolt „tiszta lelkű" négereinek erkölcsi
fölényét és a velük szemben álló gonosz
fehérek kapzsiságát mutatja be, hanem
egy személytelenebb sémát, egy faji
különbségre épülő embertelen rend-szer
működését érzékelteti, amely a passzív
elfogadás vagy az ellene való lázadás
választása elé állítja a szereplőket. A
gyarmatosító rabszolgarendszer tipikus
képviselői: ültetvényesek, ember-
kereskedők, fejvadászok fehér maszk ot,
fekete hajcsárjaik ennek fekete változatát
viselik, míg az „emberek", Tamás bátya és
köre, valamint a menekülésükért küzdő
fehér barátaik egyaránt saját, (egy-mástól
csak színárnyalatban eltérő) ar

cukkal szerepelnek. Tamás bátyának
vallásos hitből és naiv törvénytiszteletből
született rezignált, szolgai magatartása
ebben a világban Tamás minden emberi
értéke ellenére is végső soron a vágó-
hídra vitt birka passzív beletörődésével
válik egyenlővé, míg a lázadást, a szökés
kockázatát vállaló Georges és fehér ba-
rátainak küzdelme a szabadsághoz vezető
utat példázza.

Mindezt jól összefogott, mozgalmas
előadásban látjuk, ahol az újólag beleszőtt
elemek, zene, költészet, song, mítosz és
pantomim sohasem betét vagy öncélú
dúsítás, hanem szerves drámai funkcióval
szerepel. Ezt a koncepciót szolgálják a
vándorszínház körülményeihez szelle-
mesen alkalmazkodó, minden színválto-
záshoz egyaránt atmoszférát, játék-
lehetőséget teremtő jelzésszerű díszletek
(Lovas Pál), amelyek ügyes ötlettel a
gyermek maga alkotta játékvilágából is
jól ismert módon mindig mást-mást je-
lentő eszközökké válnak a cselekmény
során. A színpad bal oldalán a magasból
lecsüngő sűrű kötélfonat hol a kötél-gyári
rabszolgák munkaeszköze, hol ki-bontva
kunyhó, majd más formációban a
menekülést fedező dzsungel, vagy éppen
hajó, amelyen Georges, a szökött
rabszolga és családja végül szerencsésen
elmenekül a szabad világot jelentő Új-
Mexikó felé.

Találóan funkcionál az előadás során a
némajáték is. Mára bevezetésben a láza-dó
Georges songja mellett pantomim -
jobboldalt etikettesen mozgó jómódú
fehérek kertje, baloldalt kötelet húzó
néger rabszolgák csoportja - jelzi a tár-
sadalmi alaphelyzetet. Az első felvonás
páros játékai viszont fehérek-feketék
egyenrangú baráti kapcsolataira, a humá-
nus együttélés lehetőségére utalnak,
kontraszttal hangsúlyozza így a kijóza-
nító fordulatot, amikor az imént még
emberként kezelt néger rabszolga egy
csapásra baromként eladott áruvá válik.
A döntő pillanat az embertelen „tör-
vény" passzív elfogadása vagy az ellene
való lázadás válaszútja elé állítja a színmű
szereplőit. Jól viszi tovább a cselekményt
a második felvonásba iktatott némajáték
is, amikor filmszerűen pergetett
képsorokban látjuk, amint egymást
vonszolva menekül a dzsungelben (kö-
télfonatok, gyékények között) az elár-
verezett néger gyermek az anyjával.

Az amerikai írónő által nagy szeretet-tel
ábrázolt néger rabszolgák érzelmi, er-
kölcsi világát mai rálátással válogatott
néger legendák, mesék, kubai néger köl-



tők megzenésített versei elmélyítik és
egyben távlatosabbá, általánosabb érvé-
nyűvé is emelik. A Tamás bátya által el-
mondott példázat a fénylajtorján a naphoz
kúszó megfeketedett és egyben meleg-
séget, örömet nyert néger ősapáról, és a
holdhoz kúszó, tőle fehérré, hideggé, szo-
morúvá vált első fehér emberről szóló ősi
néger legenda egy öntudatosodó szemlélet
mitikus megfogalmazása. Míg a Higvéről,
a néger vízitörpéről szóló mese még tovább
lép ezen az úton, a törpe mélybe rántja a
bőrük színétől szabadulni vágyó néger
gyerekeket. Megbünteti azt, aki nem tartja
szépnek saját színét. Ezek a népmesében,
legendában testet öltött vágyak, erkölcsi
magatartásnormák már bőven szétfeszítik
a XIX. századi megkönnyezett „kunyhó"

idillikus falait, egy saját értékeire ébredt
néger világ napjainkban egyre erősödő
„black is beautv" folklorisztikus költői
meg-fogalmazásai, amelyek a tragikus
véget feloldó „hopsza néger" songgal
egyetem-ben felerősítik a jövőbe mutató
lázadó magatartás igazságát.

A Népszínház vándortársulata Karinthy
Márton vezetésével egységes stílusú (tiszta
szövegmondással, énekkel, kulturált
stilizált mozgással) összjátékot pro-dukált.
A zene Mártha István, a mozgás Bartha
Judit munkája. Hall János (Tamás bátya),
Sebestyén András (George), Kóti Kati
(Choe) és Gruiz Anikó (Peggy)
vezetésével egy-két gyengébb alakítást,
mint például az ál-szent, embertelen
lelkész ironikusnak szánt szerepét
leszámítva - a kis társulat hihetővé tudta
tenni a sok szereplős darab (többen két-
három szereppel is megbirkóztak) alakjait.

Mese, mítosz és megzenésített költészet
ezúttal is olyan varázsszernek bizonyult,
amely még az ilyen színdarabba is mai
rálátást és csipetnyi költői lebegést tudott
csempészni.

Bescher-Stowe: Tamás bátya kunyhófa (Nép-
színfiáz, Józsefvárosi Színház)

A. Brustein színpadi változatát fordította:
Gábor Andor. Rendező: Karinthy Márton.
Z e n e : M á r t h a István. Dramaturg: Márai
Enikő. Díszlet: Lovas Pál m. v. Jelmez:
Tordai Hajnal m. v. Koreográfus; Barta Judit.
Asszisztens: Bocskay Izabella.

Szereplők: Horváth Ferenc, Mészáros
Mihály, Nyerges Ferenc, Sebestyén András,
Barsi Géza, Somfai Éva, Téren Gizi, Hol]
János, Köti Kati, Dienes Kálmán, Illyés
Mari, Gruiz Anikó, Koldus Nagy Laszló,
Végh Ferenc, Molnár Miklós, Komlós
Róbert, Szlonka Márta, Harangozó
György.

NÁDRA VALÉRIA

Bohémélet 1981

A Jogászok a Thália Színházban

Rolf Hochhuth neve azokat is elcsalogatta
a Thália Színházba, akik nem rajongói a
színpadra alkalmazott regény-
folyamoknak, eposzoknak vagy belső
monológoknak. Csalódásuk, ha egy ilyet
látnak, minden bizonnyal kisebb lett volna,
mint a Jogászok bemutatója után.

A színpadon egy manzárdszoba, egy
diáktanya, az 1981-es Bohémélet díszletei,
amelyek hatásukban később szürrealistába
szeretnének átcsapni. Ez a szoba könnyű
célpontul szolgálhat az esetleges
terroristák nak Moro holttesté-nek
megtalálása napján.

Majd elfelejtem: a darabot, az elő-adást
mint művészi produktumot szeretném
értékelni, nem mint politikai manifesztu-
mot. Gondolom, a színház is a művészi
produktumot akarta bemutatni.

Ez a darab és az előadás minden két-
séget kizáróan megbukott, nem mint
politikai mondandó, hanem mint művészi
teljesítmény. Mentséget nem keres-hetünk
rá, mert nincs. Lehet, hogy az átlag
magyar néző járatlan a nyugatnémet
belpolitikában, mindez nem menti fel a
szerzőt az alól a feladat alól, hogy ha
színdarabírásra adja a fejét, annak el-
játszhatónak, komolyan vehetőnek kell
lennie. Hadd idézzük példának A hely-
tartót. Nem valószínű, hogy az átlagnéző a
Vatikán fasizmussal kapcsolatos tevé-
kenységének a részleteiben túlságosan já-
ratos lett volna. Ennek ellenére, mivel A
helytartó valóságos drámai szituációkat
ábrázolt, minden nemzetiségű átlag-néző
megértette, sőt, átélte, miről szól a dráma.
Nem kellett mellé könyveket vagy
levéltári dokumentumokat olvasnia. Csak
a drámát figyelnie, nem pusztán a
„háttértudásra" támaszkodnia. A nézőnek,
legyen bármely nemzet tagja, joga nem
jártasnak lenni, mégis élvezni tudni,
élvezni akarni egy szín-házi előadást.

A helytartót éppen a Thália Színház
mutatta be, vitte sikerre mintegy másfél
évtizeddel ezelőtt. E mű tanúsága szerint
Hochhuth jó drámaírónak bizonyult. Ezért
előzte meg olyan kellemesen türelmetlen
várakozás a mostani bemutatót. Kissé
félreinformálta a kö-

zönséget az a tény is, hogy a dráma Moro
holttestének megtalálása napján játszódik.

A darab problematikus volta nem a
témaválasztásból adódik, nem is abból,
hogy írtak-e már a terrorizmusról, ki,
hogyan és mikor, hanem abból, hogy
Hochhuth felskiccelt valamit, ami olyan,
mintha dráma lenne.

A manzárdszobában családi vacsora
készül abból az alkalomból, hogy a
miniszter édesapjától eltávolodott leányt
jogi doktorrá avatták, továbbá egy eset-
leges merénylet megelőzése végett ka-
tonák és elhárítók veszik körül a házat,
mert idelátogat Heilmayer, a miniszter.

A fiatalok természetesen „ellenállók",
abban az értelemben, hogy nem értenek
egyet az apáik által létrehozott világgal.
Eddig igazuk is van. De úgy tűnik, mintha
„hivatásos ellenállók" lennének,
ellenvéleményük ugyanis nem valami
konkrét társadalmi-politikai elképzelésből
fakad, inkább csak általában következik a
rendszerből, amelyben ilyen a
szereposztás.

Hogy konfliktus jöhessen létre, ahhoz
szükséges a másik pólus, az a valaki, aki-
nek ellenállnak. A darabban ezt a miniszter
úr, valamint őrzői és volt fasiszta
fegyvertársai, barátai képviselik.

Az ellenfeleknek tehát a vacsora keretei
között kell összecsapniuk. Hochhuth jobb
és ravaszabb drámaíró annál (noha nagy
kedvélője a dokumentumműfaj-nak),
hogy ne tudná, pusztán szópárbajjal nehéz
lekötni a nézőket, ehhez vala-mi esemény
is kell. Az „esemény" idejében meg is
érkezik. Jön egy fiatal orvos, akinek elege
van már az ellenállásból, az ugyanis nem
fizetődik ki. Még ifjúkorában részt vett
egy tüntetésen, ezért most elveszítette az
állását. Heilmayer segítségét szeretné
kérni, hogy újra munkát kapjon egy
kórházban. A másik két fiatal elvei
ellenére -- vagy azzal együtt? - nem fűz
különösebb kommentárt a készülő
akcióhoz. Megkönnyítik barátjuk útját a
hatalom kegyeibe való viszatéréshéz,
ahogy annak idején nyilván az
ellenállásban is támogatták. Van rá
mentségük : élni mindenkinek kell
valahogy - legalábbis ebben a drámában.

Pikantéria: a katonákkal, jelző- és
ellenőrző-berendezésekkel telezsúfolt
házba bejön - ha feltartott kézzel is - egy
„kétes elem". Ez még hagyján, behoz
magával egy táskát, amit nem vizsgálnak
át. Akkor miért a nagy előkészület? A
táskában ugyanis lehet bomba, heroin,


