
GYÖRGY PÉTER

A halál árát
a halottaktól kérdezd

Észt dráma Szolnokon

Mondjuk meg az elején: Mati Unt műve,
A halál árát a halottaktól kérdezd, nem
remekmű. Valójában alig teljesít akár
néhányat is a drámával kapcsolatos
elképzelések közül. A nálunk szinte
teljesen ismeretlen észt művet a szolnoki
Szigligeti Színházban Mikk Mikiver ren-
dezte, s a díszleteket is vendég, Tonu
Virve készítette.

A téma önmagában nem érdektelen, és
valóban magában hordozza egy dráma
lehetőségét. A darab alcíme: Főpróba; a
színen egy filmforgatás történetét látjuk,
amelyben az illegális mozgalom, a
forradalmi múlt jelenetei elevenednek
meg. A színpadon jelen idő van, a film
ideje 1938, a polgári Észtország ideje, s
ennek jelentését a magyar színpadon
érzékeltetni külön nehéz feladat. (Á Bal-
tikum és a Szovjetunió akkori viszonya
igazán nem tartozik a történelemkönyvek
legismertebb, bővebben taglalt fejezetei
közé. Ez a hatástalanság egyik oka is, a
javarészt fiatalokból álló közönség szovjet
darabot látott, általában a forradalom-
ellenforradalom sémájában gondolkozva.
Hiányos ismereteinél fogva nem vehette
észre, hogy Észtország történelmét
figyelembe véve jelentős hang-
súlyeltolódások és specifikus problémák
jelennek meg a színpadon.)

A forgatásra szakértőnek hivatalos egy
régi, börtönviselt veterán, ellenőrzendő,
vajon kellő pontossággal ábrázolják-e a
jelenben az illegális harcos útját: letar-
tóztatását, feleségétől való búcsúját a bör-
tönben, felesége és az őt feladó prostituált
jelenetét (az utóbbira még vissza-térünk),
a halálra ítélt forradalmár börtönbéli
találkozását árulóvá lett társával és
tragikus halálát. Ez a film; mind-ehhez a
szakértő forradalmárnak nincs és nem is
lehet köze, szinte némán üli végig az
előadást, csak időnként figyelmeztet egy-
egy (csak szándékában érthető, íróilag
sikerületlen) gesztussal, ő emberségében
és szenvedettségében egyaránt többet ér,
mint a filmes társulat. A drámai hatást
fokozandó Mati Unt nyílt színen végez a
forradalmárral: a második felvonás végén
szívszélhűdést kap; ezzel is figyelmezteti a
játszókat

és a nézőket az odáig már egyébként kellő
alapossággal túlzottan is tisztázott
problémára.

A mű alapkérdése valójában egy állítás,
amely csak kibontva hordozhatná a dráma
lehetőségét. Mati Unt világosan látja,
hogy a múlt - nagysága, jelentősége - nem
közvetíthető minden további nélkül, a
tények ismerete még nem garancia az
eszmék kontinuitására. A színészek, a
rendező egyaránt profik, ez utóbbi filmet
készít, de Mati Unt szerint hiába, mert
minderről tapasztalatai nem lévén,
reménytelenül igyekszik átélni
pszichológiai, sztanyiszlavszkiji eszkö-
zeivel a múltat. E valamelyest vitat-ható
tény Mati Unt számára morális és
esztétikai kérdésként jelentkezik: van-e
jogunk, művészi lehetőségünk megva-
lósítani, amit csak ismerünk, de nem
éltünk át? A színészek többféle reagálását
is bemutatja a szerző, akik élet-élményük
hiányában mégis megpróbálják átélni a
múltat: azaz elmossák a határt játék és
valóság között, és rossz, szinte értelmetlen
jelenetek során át tárják fel válságukat,
világfájdalmukat. Súlyos hiánya a
darabnak, hogy ennek okairól szinte
semmit nem tudunk. Ám ennek
megfelelően szenvednek, szenvelegnek,
motiválatlan vallomások és érthetetlen
kitörések követik egymást. A szim-
bolizmust erősítendő jelen van még két
statiszta, az írói szándék szerint sok-rétű
figurák, „nyugtalanító" alakok. Valójában
nem többrétűek, hanem eklektikusak.
Szimbolizálják az örök rendőrséget, ők a
rossz előkészítői is stb. A szerző nem
érzékeltette, miért is van-nak hősei
válságban, miért kiégettek, fáradtak, ha
azok. A darab minderre nem kérdez rá, s
ezzel elmulasztja a valódi témájának
lehetőségét. Adottnak tekinti mindazt, ami
csak konstrukció, elgondolás kérdése. Így
aztán a hiteltelenség - hiába a
sztanyiszlavszkiji pszichológiai gyakorlat
a nyílt színen - általános, a drámai vég
leesik, a megrendülés el-marad.

Mikk Mikiver ehhez az alapanyaghoz
képest alapos, korrekt munkát végzett.
Minden lehetőséget megragadott az
élmény teremtésére, a valóság igazabb
arányainak felvillantására. Ám a szöveg
igaztalansága miatt a rendező akarata
ellenére is pár perces kamarajelenetekre
esett szét az előadás, s ezeknek csak
némelyike volt igaz, lehetőséget nyújtván
a színészeknek meglevő képességeik
bemutatására.

Így például a darabbéli film egyik

jelenetében, ahol a főhős felesége, az
illegális mozgalom parancsára kivégzi az
áruló utcalányt. Ebben a jelenetben Évá-
nak, a prostituáltnak van néhány remek,
feszültséggel teli és igaz mondata, ami
érvényes a filmben, a darabban és a szín-
házban egyaránt. A kétségbeesett nők
dialógusában Mariának, a feleségnek fe-
jére olvassa valódi problémáját: „Ti mind
olyan borzasztóan hasonlítotok
egymáshoz ! . . . Az illegalisták és a tég-
lák. Külsőre nem lehet megkülönböztetni
... Miért éppen én vagyok most a bűnös?
Hiszen ti kihasználtatok engem - ti mind!
... Ti olyan erősek vagytok ... tudjátok,
hogy mindig ki-tartotok - akkor meg most
miért nem irgalmaztok a gyengébbnek ?
Honnan tudjam én, micsoda harc folyik
ott fenn a fejem fölött?"

Szoboszlai Éva, aki mindvégig be-
csületesen igyekezett egyenlő teljesít-
ményt nyújtani, önálló színházi pillanattá
változtatja a jelenetet. Kétségbeesetten,
igaza tudatában játssza el a kívül maradt
kisembert, aki felett történtek az
események, és aki mégis a saját bőrével
fizet. Ez a pár perc az előadás legjobb
része; Szoboszlai képességének, szituáció-
érzékenységének köszönhetjük.

Ugyancsak a kiemelkedő jelenetek közé
tartozik a filmbeli főhős és áruló
barátjának, a két színésznek jelenete:
átölelve egymást hol külön, hol együtt
mondják el Hamlet monológját. Ez a pár
perc megint igaz feszültséget eredménye-
zett. A jelenet költészetnek, lírának kiváló,
Mikiver és a színészek - Nagy Sándor
Tamás, Téri Sándor - ekkor végre
önmaguk lehettek. Az amúgy sem
lendületes előadás ekkor megáll, az addigi
szituáció megszűnik, hirtelen csak két
színész ül a színpadon félhomályban, és
Shakespeare-t mond. Mindez rendezői
invenció, szövegtől függetlenül beépített
rész, egyértelműen Mikiver érdeme.

Végül is különös volt látni, hogy abban
a darabban, amelyben az írói szándék
szerint a hamisság és igazság kérdése
kulcsszerepet kap, milyen éles fénnyel
villannak fel a valódi színházi pillanatok,
amelyek igazak, hitelesek voltak. A szerző
szerint hősei játék és élet
széjjelválaszthatatlanságával kínlódnak,
igazak akarnak lenni, ugyanis Mati Unt
kicsit lapos igazsága szerint a hiteltelen
játék nyilvánvalóan a hiteltelen életre is
utal.

Különös módon ezt a problémát láttuk
valójában is! A hiteltelen szöveggel
küszködött a színészgárda: az elő-



adás valóságáért. Mikiver remekül meg-
érezte ezt, hagyta a színészeket a saját
útjukon járni, s így az előadás végül is
összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint
ennek a szövegnek alapján remélhettük
volna. Mikiver sokat tud a szín-házról,
kellő eréllyel húzta meg a szöveget,
elhagyta az ismétlődések legfeltűnőbb,
legnagyobb részét, s látványteremtő
képessége, térérzéke a szövegtől
függetlenül érvényesül. A kiváló díszle-
teket (Tonu Virve munkája) maximálisan
kihasználja, a teret teljes mélységéig meg-
nyitja, és pontosan megtervezett mozgá-
sokkal kihasználja. A jelképes térelemek
egyértelműen a konstruktivista hagyo-
mányokra támaszkodnak, nem berende-
zik, hanem értelmezik, valamelyest egy-
értelművé változtatják az előadást.

A. film rendezőjét Jeney István játssza,
és ha kicsit egysíkűan is, de mindvégig
egyenletesen. Alkatának megfelelően int-
rovertált intellektuellé változtatja át a
szöveg szerint egyszerűen hisztérikus,
bürokrata főnökével utálkozva vitatkozó
figurát. Ugyanakkor képtelen volt séma-
szerű, könyvízű figuráját jellemmel, való-
sággal felruházni, színpadi alakká átlé-
nyegíteni. Szituáció és jó szöveg híján
magányával küzdött, de nem játszotta túl
szerepét, és ez már önmagában véve
kiérdemli a figyelmet.

Johannest, az illegális hőst játszó szí-
nészt Nagy Sándor Tamás alakította,
jóval kevésbé szerencsésen, több téve-
déssel. Ugyanúgy formálta meg a szí-
nészt, mint az illegális hőst, és ez való-
jában semmire sem vezetett. Egy hitel-
telenséggel vergődő színészt nem lehet
kizárólag hiteltelenül teátrális eszközök-
kel eljátszani, a distanciát feltétlenül
érzékeltetni kellett volna. (Meg kell je-
gyeznem, hogy valóban szinte lehetet-

len egy rossz darabban egy valószínűleg
becsületes, az írói szándék szerint rossz
színészt eljátszani. Ez a kétszeres áttétel
mindenképp nehéz, de némi iróniával
talán a szerep megvalósítható lett volna.)

Ugyanígy járt el Téri Sándor, Jeanként,
az árulóvá lett bajtársat játszó szí-
nészként. Kettejük érdeme ezen az elő-
adáson a már említett Hamlet-monológ
volt. Fehér Ildikó játszotta Mariát, a hős
feleségét, és be kell látnunk, hogy a sok
rossz szerep közül talán az övé volt a
legmélyértelműbben érthetetlen, indo-
kolatlan, eljátszhatatlan, pszichológiai
bonyolultságokkal teli. Ez a szerep egész
egyszerűen nem állt össze. A színésznő
kínlódik, gyötrődik, maximális erőfeszí-
téssel, s nem is minden eredmény nélkül.

Évát, a prostituáltat Szoboszlai Éva
játszotta. Említett kiváló jelenetén túl
okosan háttérbe vonult, fiatalságára, kül-
ső megjelenésére bízván el nem játszhat>
szerepét. Pákozdy János alakította a
bürokrata filmfőigazgatót, s ő egyszerűen
felmondta a kibírhatatlanságig sematikus
szövegeket, belátván, hogy mást alig
tehet. A két statisztát Somody Kálmán és
Pogány György alakította, minden
szerzői utasítást végrehajtván hol
fenyegetőek, hol ázottak, hol gépiesek
voltak. Szimbolikusan nem - de erről nem
ők tehettek.

Mati Unt: A halál árát a halottaktól kérdezd
(szolnoki Szigligeti színházban)
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Abszurd drámák
húsz év múltán

Albee-egyfelvonásosok Szolnokon

Amikor nemrég Párizsban jártam, még
láthattam Beckett immár klasszikussá vált
remekét, az 0 , azok a szép napokat, Roger
Blin híres rendezésében, még mindig
Madeleine Renaud-val a főszerep-ben.
Csak Willie szerepét vette át Barrault-tól
Gérard Lorin. Nem tudom, hány éve
játsszák ezt a darabot, vagy hányadszor
újítják fel ezt az előadást, de most is csak
különös kegy segített jegyhez, s végül is
minden tűzoltói szabályzatnak fittyet
hányva, a többi „kivételezettel" együtt
nekem is a lépcsőn szorítottak helyet a
zsúfolásig megtelt színházban.

Utoljára 1981 májusában Nyugat-Ber-
linben láttam az 0 , azok a szép napokat,

egy ismert nyugatnémet színésznő elő-
adásában. Álig bírtam ébren maradni,
annyira untam a produkciót, bár a rendező
és a színészek mindent elkövettek a
szórakoztatásomra. Úgy véltem, az évek
folyamán a darab is megfakult, nincs már
titka számomra. Párizsban azonban
Madeleine Renaud előadásában a becketti
sorstragédia megint visszanyerte régi
varázsát, nyilvánvalóvá vált, hogy nem a
darabban és nem is bennem volt a hiba.
Igaz, Madeleine Renaud csodálatosan
nagy színésznő, de azért nem igaz, hogy
azzal is ámulatba ejtene, ha a
telefonkönyvet olvasná fel.

Kétségtelen, volt abban valami félel-
metes, hogy a színésznő nyolcvanegy
évesen végig tudta játszani ezt az egész
estét betöltő monológot Aggódva figyel-
tem, vajon végig tudja-e mondani a hosz-
szú, nehéz monológot. Vagy kétszer, ész-
revehető módon elakadt a szövegben, új-ra
kellett kezdenie a mondatot. De nem
tudhattuk, vajon nem a hatáskeltés ked-
véért, szándékosan botlott-e meg a dikció.

Természetesen nem ettől volt remek
Renaud alakítása. És nemcsak attól, hogy a
színésznő nyolcvanegy éves kora ellené-re
is magával ragadóan bájos, hanem el-
sősorban attól, hogy játékában minden
mondat, minden gesztus világos, pontos
értelmet nyert, és a keserű komédia
gyönyörű, szomorú költészete is mara-
déktalanul érvényre jutott. Nemcsak az
öregség, az elmúlás, a kapcsolatteremtés
lehetetlenségének fájdalmas lírája, hanem
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