
dínóra fogott, letompított színészi esz-
közökkel dolgozik, testtartással, arcjá-
tékkal, egy-egy tekintettel, kézmozdulattal
teremti meg szerepét. O is gondosan vigyáz
arra, hogy a karikaturisztikus vonásokat
sehol se túlozza el, éppen csak annyira
tegye nevetségessé Mrs. Barkert, hogy el
tudjunk mosolyodni ostobaságán,
ügyefogyottságán, tanácstalanságán,
zavartságán.

Jó gondolat volt Az amerikai álom
előadását a néhány hónappal korábban
íródott A homokládával párosítani. A
tárgykör hasonlósága olyan összefüggést
teremt a két darab között, mintha A
homokláda kiegészítő-befejező második ré-
sze lenne Az amerikai álomnak. Igaz, Paál
azért ügyelt arra is, hogy a szereposztás
cseréjével jelezze: valójában mégsem
olvasztotta egybe a két dara-bot.

A párosításnak azonban hátránya is van.
Az amerikai álomúgy végződik, hogy nyitva
hagyja a szereplők sorsának további
alakulását. A Nagymama egy olyan
pillanatban állítja le a dara-bot, amikor
úgy tűnik, minden a legnagyobb rendben
van. Még idejében távozhatott holmijaival,
mielőtt elvitették volna őt a furgonos
emberrel, Papi és Mami darabokra szedett
gyerekük helyett új játékszert kapnak a
Fiatalember személyében, aki úgy hiszi, e
családban végre révbe jutott. Mrs. Barker
is meg-tudta, mivégre tért be Papihoz és
Mami-hoz, és azt hiheti, élve megúszta ezt
a látogatást. Sejtjük azonban, hogy a jövő
veszélyekkel terhes és tragédiákat ígér.

Elképzelhető, hogy a Nagymama távo-
zása után Mami, a Fiatalemberrel szö-
vetkezve végez Mrs. Barkerrel és Papival,
hogy aztán Mamit a Fiatalember készítse
ki. Vagy Mrs. Barker üti ki a nyeregből
Mamit és a Fiatalembert, de az is
lehetséges, hogy Papi és a Fiatalember
szövetkeznek a nők ellen. De mind-ezeket
a variációkat már Harold Pinter és követői
írták meg, többek között Náda s Péter a
Takarításban. A homokláda mint folytatás
azt sugallja, hogy a lehetséges
végkifejletek közül az ebben a darabban
kifejlett változat játszódik le. Papinak és
Maminak, akit itt Apucinak és Anyucinak
hívnak, sikerül Nagyanyót, azaz a
Nagymamát eljuttatniok a temető-be, ahol
a Fiatalember a Halál angyala-ként lezárja
az öregasszony szemét. El-képzelhetjük,
hogy ezúttal az előző darab Mamija került
a Nagymama helyzetébe, Papi, akit most is
Orbán Tibor alakít, Apuciként a Mrs.
Barkerből Anyucivá

vált Győry Franciskával él együtt. Az élet
törvénye, hogy az anyucikból idővel
nagyanyók lesznek, s a férjek, ha megsza-
badulnak feleségüktől, új feleséget vá-
lasztanak.

A darab „homokládája" a gyerekkor és
öregség, a születés és halál jelképe. A
Nagyanyó, akit Anyuci és Apuci ki-hoz a
homokozóba, egy most született csecsemő
és egy halni készülő öregaszszony
megszemélyesítése. A szülők valójában
nemcsak a Nagyanyótól szabadul-nak
meg, itt a homokládában, hanem szü-
letendő gyermeküktől is. Az élet kelle-
mességét kereső szülők már nem vállalják
sem a nagyszülők, sem a gyerekek
gondját. Röviden összefoglalva ezt ábrá-
zolja Paál szolnoki rendezése.

Ruszt Józsefet A homokláda színrevi-
telében a darab mondanivalójának egy
másik síkja izgatta, azt emelte rendezése
középpontjába, hogy az élet nagy szer-
tartásai, a születés, a halál, a temetkezés
üres látványosságokká váltak, elvesztették
igazi szertartásjellegüket. Ennek
megfelelően Ruszt színészei egy szertar-
tásjáték paródiáját mutatták be.

Paál rendezésének érdeme, hogy elkerüli
az avantgarde homályt, sőt éppenséggel
nagyon is közérthetővé teszi az elő-adás
mondanivalóját. Kétségtelenül ezzel
biztosítani tudja a játék közönségsikerét,
és ez nem kis érdem. Ebben kitűnően
támogatják őt színészei. Orbán Tibor to-
vább folytatja Az amerikai álomban el-
kezdett szerepét, ehhez már nem kell újat
hozzáadnia. Győry Franciska a turizmus, a
fényképezés, a strandolás örömeivel
elfoglalt Anyucit alakít, aki e gondűző
szórakozásokkal, magára erőltetett
vidámsággal próbálja elterelni figyelmét
anyja haláláról, a temetésről, gyászról.
Falvay Klára megrendítő lírával játszsza el
a halni készülő önmagát, egy ho-
moklapáttal betemető kisgyerek-nagy-
anyót.

Nagy Gábornak sem Az amerikai álom-
ban, sem A homokládában nem valami
hálás szerep jut. Az első darabban egy
üres, vizesnyolcas fiatalembert kell alakí-
tania, a második darabban szerepe szerint
csak tornászhat, izmait, szép testét
fitogtathatja, és csak a végén játszhatja el,
ezt is dilettáns színész módjára, hogy ő e
temetési szertartásban a Halál angyalának
szerepét kapta.

Antal Csabát a stúdióelőadás díszlete és
jelmezei nem állították különösebb feladat
elé. Az amerikai álmot Elbert János, A
homokládát Borbás Mária kitű-nő
fordításában játszották Szolnokon.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Kurtizánok ébresztése

A kaméliás hölgy a Játékszínben

Idővel minden szakma lezüllik. Még a
kurtizánoké is. Ami hajdanán művészet
volt, az ma már csupán üzletszerű kéjel-
gés, amely kifejezésben a kéjelgés szó a
legszemérmetlenebb eufémizmus. Hosz-
szú az út a Káma Szutrától a Kék fényig.
De nem szükséges a mesés keletről in-
dítanunk. Elég, ha európai példákat em-
lítünk. A tizenhetedik századi Ninon de
Lenclos például máig, s valószínűleg örök
időkig a legirigyeltebb nő : tizen-hat éves
korától hatvanéves koráig hódította a
férfiakat, s eközben még arra is maradt
ideje, hogy szellemesen és cinikusan
gondolkodjék a szerelemről. A virágzó
iparágra azonban súlyos csapást mért az
irodalom. A tizenkilencedik században
eltűnik az elmés, diadalmas kurtizán,
helyét elfoglalja a bukott nő. Ilyennek
kell elfogadnunk, mert a kor írói
ilyképpen ábrázolták. Sejthető, hogy a
polgári irigység szülte ezt az ábrázo-
lásmódot. Még akkor is, ha a kezdet
kezdetén romantikus ködgomolyagok
fedték el ezt a korántsem fennkölt érzést.
„Ó, soha ne illessék bántalommal a bukott
hölgyeket!" A kézikönyvek szerint e
Victor Hugo-i mondat ihlette a
drámairodalom egyik legkocsonyásabb
alkotását, Dumas A kaméliás hölgy című
színművét.

Hol vagyunk már a szerelmi művé-
szettől, a daliás idők büszkeségétől, a
félvilági nők legyőzettek, megaláztattak -
csupán azért, mert egy erkölcsös század
sajnálni kezdte őket. Valószínűleg az
történt, hogy a polgári feleségek rádöb-
bentek, képtelenek versenyezni e kitűnő
hölgyekkel, ezért elhatározták, harcmo-
dort váltanak. A szánakozás, a sajnálat
fegyverével zúzzák szét e számukra félel-
metes szakmát, mely fénykorában nem-
csak a szerelmi jártasságot jelentette, ha-
nem a műveltséget, a könnyedséget és a
szabadság halovány emlékezetét is.
Jelenthetjük, az akció sikerrel járt. A
diadalmas kurtizánból perdita lett, akit
inkább lehet sajnálni, mint szeretni. E
szomorú lélekben polgári eszmények és
ambíciók élnek, kénytelen-kelletlen végzi
munkáját, mert szüntelen csak arra
gondol, hogy is lehetne tisztességes



asszony, miként evezhetne be az unalom
biztonságos révébe. E törekvést termé-
szetesen a romantikus szerelem illúziójával
kendőzik a kor írói. Dumas is.

Persze ennek ellenére alig feledhető, e
perditák, miközben tébolyultan szeret-nek,
egy percre sem feledik a számukra
legmagasztosabb célt: a kandalló melletti
békés kötögetés perspektíváját. Ifj. Ale-
xandre Dumas e tekintetben a kokottok
népgazdasági terveinek egyik legfőbb
támogatója. Igen találóan írja műveiről
Kosztolányi, hogy minden szereplője egy-
egy ügyvivő. A Színház és Divat 1919.
augusztus 27-i számában Kosztolányi
többek között efféléket ír A kaméliás
hölgyről: „Annak idején a kokottot elítél-te
a társadalom, borzadva néztek hideg
selyemruhájára, kármin ajkára, hamis
gyémántjaira, s az emberek - akár mu-
tatták, akár nem -- lélekben elfordultak
tőle, és megtagadták minden forróbb
lendületét. Dumas fils, mint jó ügyvéd,
összegyűjtötte aktáit, hangsúlyozta az
»enyhítő körülményeket«, a vádlott éle-tét
- ahogy egy jó ügyvédhez illik -
eszményesítette. Még a tüdővész piros
rózsáit is rápingálta arcára, hogy esendőbb,
szánandóbb, rokonszenvesebb legyen a
kegyetlen, erkölcsös és kövér
nyárspolgárok szemében. Regényt írt ró-la,
de később - 1852-ben - szükségesnek látta,
hogy az ügyet még nagyobb nyilvánosság
elé vigye, a dobogóra, szószék-re, a
színház rögtönítélő bírósága elé. Az iratok
rendben voltak. Ez a drámaíró pompásan
csoportosította az érveket, és nagyon
ismerte az embereket. Nem azokat, kik a
színpadon mozognak. Azok csak a tételeit
beszélték. De azokat is-merte, kik a
nézőtéren ültek." Kosztolányi ezúttal is
utolérhetetlen élességgel ragadja meg az
elemzett mű lényegét. Különösen megkapó
az a fordulata, mely Dumas sajátos
emberismeretére világít rá. Szinte
komikusan visszahangzik ez az ítélet
Világirodalmi Lexikonunk Dumas-
szócikkében. E helyütt elmondatik, hogy A

kaméliás hölgy témája már a maga korában
sem új, mármint a kurtizán rehabilitálása
mint művészeti cél. Noha a műben nincsen
semmi új - közli a lexikoncikk Dumas-nak
mégis a realista színház úttörői között a
helye, elsősorban erkölcs- és korrajza
miatt. Amit tehát Kosztolányi szellemesen
és találóan fogalmazott meg, azt cikkük
valami egészen faramuci fennköltséggel
közelíti meg, súrolva a kancsal mészá-
rosság esetét. Mert, ha Dumas nem tud
semmit, akkor miért realista, csupán
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azért, mert bájos és pattogó causeur volt -
az erkölcs és korrajz kifejezés nyilván e
kitűnő társalgási készségének tudományos
megfelelője. Maradjunk inkább a
Kosztolányi-féle megfogalmazásnál: is-
merte kora közönségét -- nem elhanya-
golható drámaírói erény -, s ennek fo-
lyományaképpen tökéletesen meg tudta
alkotni az 1852-ben érvényes kortárs
francia drámát.

Ha akkor is léteztek a maiakhoz fog-
ható nagy tudományú elemzők -- és mi-ért
ne léteztek volna -, ők minden bizonnyal
rámutattak a mű társadalmi horderejére,
arra a becsülendő tényre, hogy a szerző
efféle égető kérdésekkel foglalkozik, mint
a félvilági nők rehabilitálásának, azaz

becsületes életre neve-lésének
„gondjával". Az úgynevezett félvilágot
már Kosztolányi korában is
megmosolyogták.

Mit adhat tehát ma a színpadon Dumas
szépelgően társalgó drámája? Joggal
tettük fel a kérdést, amikor A kaméliás
hölgyet bemutatták a budapesti
Játékszínben. Mit akarunk a huszadik
század utolsó harmadában Gautier
Margittól, amikor ugyan a problémák
ugyanazok, de a prostitúció programja
sokkal egyszerűbb, mondhatni mentes a
Dumas-féle romantikus sallangoktól. A
modern prostituáltat nem lengik körül
efféle fájdalmas illatok. A Hiltonszállótól
a Rákóczi térig egy cél fűti a kaméliás
vagy anélküli lányokat: lakás-szerzés
vagy szociologikusan romantikus
kifejezéssel élve, otthonteremtési vágy.

Ebben a helyzetben vajon mit mond--hat
nekünk Dumas az ő híres és hírhedett
kaméliás hölgyével. Nehezen követhető az
a műsorpolitikai elv, mely életre

hívta a darab játékszínbeli előadását.
Nézőnek és kritikusnak természetesen azt
kell elfogadnia, amit játszanak. Ha a
színház és a művészek, továbbá a rendező,
Sík Ferenc úgy érezte, mondani-valója
van ezzel a színművel, ezt tény-ként kell
elfogadnunk.

Az ellenérzések nem sznobisztikusak.
Hisz sikerdarabról van szó, s megérthető,
hogy a művész végső kétségbeesésében
effélékhez nyúl. Dumas öröksége nem
lebecsülendő. Ismerte az embereket - ha
nem is azokat, akiket ábrázolnia kellett
volna, hanem azokat, akiket szórakoztatni
volt kénytelen - hát üsse kő. A kaméliás
hölgy mindig is színészi jutalomjátéknak
számított. A legnagyobb jóindulattal most
is ennek tekintjük. Hernádi Judit sajátosan
szomorú jutalomjátékának.
Szerepmegoldása a színésznői lélektan
sajátos megnyilvánulása. A művésznő az
utóbbi évek-ben igen sok mélyértelműen
groteszk színpadi műben játszotta el a
jelentősen csúf női figurát. E
szerepkörben ünnepeltetett - de a jelek
szerint mégsem örvendezett túlságosan
fiatal, bár csámpás házmesternéként. E
modern értelemben vett tartalmas
csúnyaság ellen-súlyozása gyanánt a
színésznő összes energiája mozgósításával
alakította a tartalmatlan, de csillogó
kokottszerepet. Szemmel láthatóan élvezi,
hogy vég-re úgynevezett nagy ruhákban
járhat-kelhet a színpadon. Nagy lábon is
élhet a világot jelentő deszkákon. A
ragyogó szemű színésznő körül sajnos
nincs elő-adás. Elsősorban a rendezés
hibádzik. Sík Ferenc túl könnyű kézzel
nyúlt a darabhoz. Bízott valóban zseniális
improvizációs készségében, egészen ki-

zabó Sándor És Hernádi Judit A kaméliás hölgy játékszíni előadásában (Gábor Viktor felv.)



vendégjátékok
vételes színpadérzékében. De ez itt na-
gyon kevés. Dumas olyan felszínes szerző,
akit csak nagyon jó, nagyon ki-dolgozott
előadásban képzelhetünk el. A gondolat
hiányát csak bravúros szak-mai elővezetés
pótolhatja. Amikor viszont már ez is
hiányzik, semmiféle érzelgés, példázat
nem segít. Ekkor mutatja meg igazi arcát a
félvilági nő. Nagyvilági csillogását
elveszíti, arcfestéke elmázolódik - már
nem hölgy, de sajnos nem is lotyó, ahhoz
még mindig túl előkelő, ráadásul amatőr is
e szak-mában. Nincs szomorúbb az
ürességnél, illetve a semmitmondásnak
ama fajánál, melyet szenvelgéssel
próbálnak el-adni. Mert nem az a
legszomorúbb, ha a kultúra, a szerelem s
egyéb magasztos dolgok áruvá válnak
hanem sokkal inkább az, ha ezen áruvá
alacsonyított nemes ideák inkurrens, tehát
eladhatatlan árukká válnak. Dumas leg-
alább ismerte a közönséget, tudta, a
nézőtéren szívesen fogyasztják a másod-
osztályú, romantikus bóvlit. Ki tudja, a
mostani előadás alkotói kikre számítottak.
A kérdés azért jogos, mert Sík Ferenc
rendezése még azt a csipetnyi
szellemességet is száműzte A kaméliás
hölgyből, mely érdekessé, élvezhető tár-
salgási művé tette a darabot, mely ily
módon legalább korának pikáns realista
hírnöke volt. Környezet és frappánsan
megoldott epizodisták nélkül azért
mégsem igazi a kaméliás hölgy.

Ebben az előadásban Hernádi Judit
teljesen egyedül viseli e tartalmatlanul
realista mű terheit. Teljesítményét szí-
vesen regisztráljuk, bár alakítása még-sem
pótolhatja az előadást, mely a Játék-
színben a lehető leglaposabb keretek
között zajlik. Fellengzősen unalmas
díszletek között, fantáziátlan alakításoktól
övezve. Gautier Margit áldrámáját
súlyosbítja az a körülmény, hogy partnerei
csupán hangsúlytalanul végszavaznak
boldogtalan köhécseléséhez, mely a
kemény modern időkben már a szimpla
hörghurut diagnosztizálásához is kevés.

Dumas: A kaméliás hölgy (Játékszín)
Fordította: Szemere Attila. Rendező: Sík

Ferenc. Jelmeztervező: Kemenes Fanny.
Díszlettervező: Jánosa Lajos. A rendező
munka-társa: Tatár Eszter.

Szereplők: Gálffi László, Szabó Sándor,
Bregyán Péter, Benkóczy Zoltán, Balogh
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Hídverők

A sepsiszentgyörgyí
Állami Magyar Színház vendégjátéka

Jól válogatott a sepsiszentgyörgyi Állami
Magyar Színház, amikor magyarországi
vendégjátékára összeállította műsorát. A
veszprémi Petőfi Szín-házzal kialakított
példásan kitűnő kapcsolatai
eredményeként ötödször járt a színház
Magyarországon, tehát ismerősként
fogadták a nézők a társulatot. Így nem a
bemutatkozó látogatásokkor szokásos
reprezentatív műsort kellett kínálniuk,
hanem működésük lényegé-ről adhattak
keresztmetszetet.

A nemzetiségi színházaknak - működ-
jenek azok Romániában, Csehszlovákiá-
ban vagy Jugoszláviában (hogy a magyar
példánál maradjunk) - első számú köte-
lessége az anyanyelv ápolása, a nemzeti
kultúra terjesztése. Ugyanakkor az sem
elhanyagolható kötelességük, hogy az oly
sokszor és joggal emlegetett híd-
szerepnek eleget tegyenek, s annak az
országnak a kultúráját is közvetítsék,
amelynek területén élnek és dolgoznak.
Ennek a kettős programnak a jegyében
mutatta be a sepsiszentgyörgyi színház a
vendégjáték két fő művét, Sütő András A
szuzai menyegzőjét, s a román klasszikus
szerző, Caragiale A z elveszett levelét,

illetve kiegészítő programként Balázs
Évának Farkas Árpád verseiből készült
előadóestjét.

A híd-szerep azonban nem szűkíthető le
a műsorpolitikai meggondolásokra, nem
csupán a két kultúra értékeinek fel-
mutatása fontos. Ha csak az anyanyelv
óvása, ápolása szabja meg egy színház
koncepcióját, az előbb-utóbb művészi-
gondolati beszűküléshez vezethet. A híd-
szerep azt is jelenti, hogy kétféle
színházkultúra stiláris, formai sajátos-
ságainak közvetítőivé is kell válniuk az
erre a szerepre hivatott színházaknak. E
színházak két kultúra hatókörében élnek
és működnek, és hosszú távon
elképzelhetetlen, s a művészet lényegétől
idegen az e hatások valamelyikét
kirekesztő magatartás. Márpedig a legtöbb
határainkon túl működő színház művészi
arculatára kis hatással van országának
színházművészete. A sepsiszentgyörgyiek
vendégjátéka e szem-pontból is tanulságos
volt: harmadik

darabként olyan Woyzeck-előadást mu-
tattak be, amely kétségtelenül is köz-
vetlenül magán viseli a román színház
legjobb újító egyéniségeinek hatását.

Az elveszett levél

Caragiale darabja nem veszít aktualitá-
sából. A majd' százéves vígjáték állandó
műsordarabja a román színházaknak. A
világirodalom egyik legjobb szatíráját a
magyar közönség is ismeri, hiszen
számos színházunk játszotta, illetve jó
néhány romániai magyar színház, a bu-
karesti Bulandra Színház, illetve legutóbb
a nagyváradi színház román tagozata
vendégjátékának műsorán szerepelt.

Egy szerelmi kapcsolat viszontagsá-
gainak, egy elveszett, kompromittáló
szerelmes levél körüli bonyodalmak
hátterében, egy román kisváros választási
hadjárata során napfényre kerülő közéleti
hitványságok - csalás, zsarolás,
sikkasztás, manipuláció - egész sorát
mutatja be Caragiale. Ugyanakkor a
pártok közötti hatalmi harcok valódi
természetének analízisét is adja, kimond-
va azt, mily kisszerű a helyi pártocskák
viszálykodása ott, ahol mindent a köz-
ponti hatalom döntése irányít. A városka
lakói képviselőjüket nem két (ön) jelölt
közül választhatják, hanem csak arra az
egyetlen jelöltre szavazhatnak, akit a
fővárosból küldenek. De ennek se a
politikához, se a városkához semmi köze
sincs, csak meg nem határozható érdemei
vannak.

Ez a keserű komédia többféle kibontási
lehetőséget kínál a színrevivőknek; a
levél körüli bonyodalmak hangsúlyozása
a konvencionális társalgási vígjáték, a
közéleti visszaélések ábrázolása a szatíra
műfaját igényli inkább. Az esetek
többségében persze nem e szélsőséges
megközelítéseket választják a rendezők.
Az előadások leginkább abban kü-
lönböznek egymástól, hogy a szatíra és a
társalgási vígjáték arányát hogyan kom-
ponálják meg bennük.

Seprődi Kiss Attila a városka köz-életi
arculatának megrajzolását tekintette a
legfontosabbnak. E mellett a szerelmi
szál éppen úgy háttérbe szorult, mint a
fővárosi küldött, Agamemnon Dan-
danache megjelenése. Így a darab kulcs-
jelenetei a választással kapcsolatos jele-
netek lettek, s az előadás csúcsát - a dra-
maturgiai felépítéssel összhangban, de
még hangsúlyozottabban - a harmadik
felvonás, a választási gyűlés jelentette. A
darab három szálát megjelenítő sze-


