
arcok és maszkok
az alakítás; meglepő, hogy ez az ízig-vérig
modern színésznő Hannah szerepé-ben -
talán mert életkorban is távol áll tőle -
konvencionális komikai eszközökhöz
folyamodik, mintha nemcsak alak-ját,
hanem játékstílusát is „kitömte" volna.
Hasonló konvencionális értelem-ben vett
„kabinetalakítás" törekvései figyelhetők
meg Polgár Géza (Albert) és Csapó János
(Philip) esetében. Mind-amellett
ismételten le kell szögezni: az együttes
egészében így is jó formát mutatott, aligha
van még egy vidéki szín-házunk, ahol
tizenöt többé-kevésbé egyenrangú szerepet
így, részben ki-fogástalanul, részben
legalábbis megfelelően, ki tudnának
osztani.

Végül emlékezzünk meg az előadás
ritkán látható technikai bravúrjáról. A
szereplők - mind a tizenöt rézfúvós - csak
markírozzák a muzsikálást, de ezt a
legapróbb részletekig végigpróbált
szakmai tökéllyel, amely már-már igazabb
a valódinál - s közben a színfalak mögött
egy „igazi" fúvószenekar szolgál-tatja a
hangokat, ugyancsak bravúros
pontossággal követve leállásokat, giksze-
réket és sikerült zenei megoldásokat
egyaránt. A példás műgond a legszebb
művészeti eredményre vezet: eszünkkel
felmérjük az előzetesen befektetett óriási
munkát, de végtermékét teljesen spontán,
sőt könnyed és játékos jelen idejű
élményként érzékeljük.

A színpadi és a háttérbeli zenekar
összehangoltsága, de persze elsősorban a
színpadi zenekaré önmagában azt mutatja:
a miskolciak most valóban „mind együtt"

vannak, megtalálták azt a kar-mestert,
akire - az eredeti előadás záró-képében -
még mint afféle álombeli Godot-ra, csak
várt a közösség. És ez a zenekar is nyert
már díjakat, csakhogy nem a világháború
előtt, hanem utoljára a tavalyi évadban,
ugyanezzel a kar-mesterrel, aki most is
impozánsan vezényelt egy középszerű
partitúrát. Amely-nek szerzője nyilván
őszintén meglepőd-ne, ha megtudná,
mennyire nekünk szóló művet alkotott.

Peter Buckman: ...Most mind együtt! (miskolci
Nemzeti .Színláz)

Fordította: Bátki Mihály. Zenei vezető:
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PÁLYI ANDRÁS

Napló színészekről

Abszurd színészet

Színjátszási kultúránkból lényegileg
hiányzik az a fejezet, amit abszurd
színháznak nevezünk. Ennek megvannak a
maga többé-kevésbé közismert szín-
háztörténeti okai. A második világháború
utáni évtizedben, főleg az ötvenes évek
végén, mikor az abszurd nyugaton tért
hódított, a magyar színjátszás más iskolát
járt: Sztanyiszlavszkij nagy-szerű, bár
annak idején némileg sematizált módszerét
igyekeztünk integrálni. Ami a színházi
műsorpolitikát illeti, egyrészt az
abszurddal szembeni „adósságunkat" úgy-
ahogy törlesztettük, más-részt a
világszínházi fejlődés is mintegy túllépett
az abszurdon, ráadásul a hatvanas években
megszületett az úgynevezett „magyar
abszurd" is, ami azonban inkább a színpadi
groteszk új változatát jelentette. Attól
azonban, hogy Beckett egy-két darabját
vagy az abszurd másod-vonalbeli néhány
művét eljátszottuk, még nem született meg
az a színpadi nyelv, az a színészi
eszköztár, mely e darabok
megszólaltatásához szükséges, s ez úgy-
szólván minden itt említhető előadáson
éreztette is hatását. Színjátszási kultúránk
e hiányossága akkor válik különösen
szembeötlővé, amikor olyan, a lélektani

Mrs. Barker: Győry Franciska

dráma és az abszurd színház hagyomá-
nyait sajátosan ötvöző szerzők műveit
játsszuk, mint Albee vagy Pinter. Ilyen-
kor újra meg újra előtérbe kerül a szín-
padi „hogyan" kérdése, s nemegyszer
jóindulatú igyekezet és kitaláció helyet-
tesíti az igazi színészi létezést. Ez a gond
felmerülhet Az amerikai álom szolnoki
szobaszínházi bemutatójával kapcsolatban
is (egyébként a kettős Albee-bemutatóról,
Az amerikai álomról és A homokládáról a
SZÍNHÁZ előző számában külön kritikai
elemzés jelent meg), de úgy tűnik, Győry
Franciska a darab egyik legnehezebben
megfejthető, „legabszurdabb" figurájának,
Mrs. Barkernek megformálásakor valóban
aranyat talált: meglelte annak a természe-
tes színészi létezésnek a nyitját, mely
elsősorban az ő maga személyes igazsága,
mégis „megoldja" a szerepet.

Ez az idézőjel, amelyben a „szerep-
megoldást" említjük, a lényeget érinti.
Győry Franciska láthatóan tisztában van
azzal, mi az abszurd színház egyik
legfontosabb jellemző vonása: ez a
színház eleve lemond arról, hogy érvek-
kel bizonyítsa az emberi állapot abszur-
ditását, csupán bemutatni akarja azt „lé-
tében, konkrét színpadi képek révén"
(Martin Esslin). Mit jelent ez - a színész
felől nézve? Mindenekelőtt azt, hogy ne
akarja a „metafizikai szorongást" a ha-
gyományos lélektani dráma motivációja
szerint megfejteni. Ezt el kell fogadnia,
sőt valamiféle létazonosságot kell vele
vállalnia. Az, ahogy Mrs. Barker becsöp-
pen Papi, Mami és Nagymama tipikus
amerikai kispolgári miliőjébe, ahogy az
első szóra kombinéra vetkőzik, mert így
„otthonosabban érzi magát", a maga
képtelenségében kézenfekvő nyilvánvaló-
ság. I la a színész ezen a ponton vállalni
tudja az azonosságot a szituációval, ha
képes a maga sajátos élményeként elfo-
gadni és a nézővel is elfogadtatni az alap-
helyzetet, akkor meglelte a „metafizikai
szorongás" egyedül lehetséges belső mo-
tivációját - önmagában, önmaga szemé-
lyes létében.

Az abszurd a személyesség, az indivi-
duum drámája. Az individualizmus bár-
minemű meghaladása az abszurd megha-
ladását is jelenti. Az Albee-féle drama-
turgia bizonyos mértékben vállalkozik c
meghaladásra, de kiindulópontul az
abszurditást teszi meg. Ha a színész egy
Albee-darabban a kifejlet felől akarná
megközelíteni a figurát, ami a mi szín-
játszási hagyományaink szerint csábító
lehet, könnyen tévútra siklana. Győrt'



Franciska Mrs. Barkerjéből, mikor végre
Nagymamával kettesben marad, elemen-
táris erővel szakad fel, amit Esslin
„metafizikai szorongásnak" nevez. Té-
tován, tele belső kuszasággal, mégis
megrázó hitelességgel ejti ki a szavakat:
„Csak éppen . . . olyan zavarban vagyok
... Nem tudom, miért vagyok itt, és
ráadásul azt mondják, hogy már jártam itt
azelőtt is." Egyszerre olyannak mutatja
magát, hogy eszünkbe jut Camus
hasonlata A .Sziszüphosz mítoszából: „Egy
ember üvegfal mögött telefonál
 a hangját nem halljuk, de látjuk triviális
mozdulatait. Azt kérdezzük magunktól:
miért is él ez az ember? Ez a rossz
közérzet, amelyet az emberi
embertelenség látványa kelt, ez a kiszá-
míthatatlan csalódottság, amely önnön
ábrázatunkkal szembenézve eltölt, ez az
»undor«, ahogy egy mai író nevezi
 igen, ez is az abszurdhoz tartozik." A
mai író, akiről itt szó van, tudjuk, Sartre
( A z undor című regénye magyarul is
olvasható); A z amerikai álom Mrs.
Barkerjéhez azonban csak kiindulópontot
nyújt a Camus-Sartre-féle abszurdi-
tásélmény. S Győry Franciska, miután
megtalálta ezt a pontot, el is tud ru-
gaszkodni innen, tovább tud lépni.

Hisz Mrs. Barkerről hamarosan kiderül,
hogy valószínűleg nagyon is tudja,

miért jött látogatóba Papihoz és Mami-
hoz, valószínűleg tisztában van azzal is,
milyen minőségben érkezett e házba, s
bár sokféle társadalmi pozíciót betölt, e
pozíciók valószínűleg ugyanazt jelentik:
ő az, aki a nagybetűs Amerikai Alommal
üzletel. Ő az, aki elhozza Papinak és
Maminak az Amerikai Almot: az „ál-
domást", ahogy Nagymama nevezi, a tő-
rőlmetszett középnyugati farmerfiú típu-
sú fiatalembert, hisz Papinak és Maminak
- valószínűleg nem egészen tisztázható
okokból - nem született gyereke. Ez a
végső bizonytalanság, ez a mindent át-
ható „valószínűleg" az Albee-féle dra-
maturgia leleménye: ennek éreztetése mi-
att van szüksége az írónak az abszurd-ra
mint kiindulópontra. És ezért van
szüksége a színésznek is e pont megta-
lálására. Hogy aztán akár hagyományos-
nak is nevezhető eszközökkel, lélekta-
nilag is hitelesen megrajzolja azt a szte-
reotip amerikai „középosztálybeli" úri-
nőt, aki a Báj-Báj Örökbefogadási Szol-
gálatot vezeti. Mondhatnánk, a drámai
kifejlet során már könnyebb dolga van,
mint amikor színre lépett, mindenesetre
színészileg ismerősebb talajon mozog.
De Győry Franciska játékában épp az a
nagyszerű, hogy amikor már rég tudja,
hogy mit keres Papi és Mami házában,
akkor is ott vibrál jelenlétében az ere-

deti „nem tudom", egy pillanatra se csú-
szik át az olcsó karakterizálásba. S így a
nevetés, ami bennünk, nézőkben e
sztereotip csodabogár láttán fakad,
mindvégig kissé zavart, kissé keserű
marad.

Egy nemzedék hangja

A „mai fiatalokat" szidni hovatovább a
kabaréban is rossz viccnek számít.
Ugyanígy csepülték őket száz vagy két-
száz évvel ezelőtt, sőt több ezer esztendős
feljegyzések is vannak az akkori fiatalság
romlottságáról. Es mégis mind-egyre
szidjuk a mai fiatalokat. Ahogy gyorsul az
idő, ahogy erőteljesebbek a társadalmi és
életformabeli változások, úgy mélyül a
szakadék nemcsak az idősek és az ifjak
közt, de az egymást követő nemzedékek
közt is. De hagyjuk az általános
bölcselkedést: mai társadalmunknak arról
a huszonéves nemzedéké-ről beszélek,
mely most áll életpályája kezdetén, és se a
világháború, se az ötvenes évek elejéről,
se az 56-os kataklizmáról nincs személyes
emléke. Olyas-miket szoktunk a szemükre
vetni, hogy „beleszülettek a készbe", hogy
nincs történelmi tudatuk stb. Ami
kétségkívül szembeötlő a
viselkedésükben, hogy tényleg más
életérzés az övék, mint az akár tíz vagy
húsz esztendővel idősebbeké.
Cinikusabbak ? Érzékenyebbek ? Túl jó
dolguk van? Túl nagy a hiány-érzetük ?
Erről véget nem érő vitákat lehet folytatni.
A színésznek, ha kellő invenciója, ereje,
tehetsége van hozzá, s ehhez a
nemzedékhez tartozik, az a dolga (többek
közt), hogy a maga össze-tettségében vagy
ellentmondásosságában érvényesen, minél
hitelesebben megszólaltassa e nemzedék
hangját. Máté Gábort ilyen színésznek
érzem. Két éve végzett a főiskolán, s
ilyennek mutatták eddigi alakításai, de
színészi egyéniségének ez az aspektusa
különös hang-súlyt kap a kaposváriak
legutóbbi Weiss-bemutatójában. Mindjárt
meg kell jegyeznem, hogy ez a kaposvári
előadás, melyet a rövidség kedvéért Marat
halála címmel említek, azon ritka színházi
események közé tartozik, mikor a játék
mind a két tucat résztvevője külön
portrészerű méltatást érdemelne. Ha Máté
Gábort (Kikiáltó) mégis kiemelem
közülük, nem egyszerűen azért teszem,
mert szövegének terjedelme és az elő-adás
dramaturgiája szerint egyik főszereplőnek
tekinthető, de inkább azért, mert amit a
Marat halálában látunk tőle, talán minden
korábbinál „árulko-

Kikiáltó: Máté Gábor (Fábián József felv.)



dóbb" ismertetőjegyeket tartalmaz a
fentebb elmondottakat illetően.

Azt is megkockáztathatnám, hogy az
előadás koncepcionális magva voltaképp
az, ahogy Máté megszólal a színpadon. A
kaposvári Marat halála meglehetősen a
háttérbe tolja a Weiss-féle „színház a
színházban" játékot; itt nem annyira arról
van szó, hogy a charentoni elme-
gyógyintézet ápoltjai a napóleoni res-
tauráció éveiben előadják az ugyancsak
bebörtönzött Sade márki szkeptikus játékát
a forradalomról, sokkal inkább kor-társaink
ők, hisz mai, hétköznapi életünkből
ismerős ruhákban járnak, és természetes
mai hangon szólalnak meg. Akár meg is
feledkezhetünk arról, hogy a darab szerint
igazi őrülteket látunk: ők nem azok.
Legfeljebb sokkállapotba hozza őket a
történelmi múlt. Hogy miből ered ez a
sokk? Túl egyszerű lenne azt mondani,
hogy valamikor ők csinálták a történelmet,
s most a cselekvés lehetőségét megvonták
tőlük. A darab még csak-csak értelmezhető
lehetne így is, de a kaposvári előadás nem.
Es épp Máté Gábor Kikiáltója miatt nem:
ez a Kikiáltó, miközben levezeti és néhány
rigmussal kommentálja az eseményeket,
jellegzetesen annak a nemzedéknek a
hangját üti meg, mely „beleszületett a
készbe", mely minden nagy történelmi
felforduláshoz és fordulathoz képest utó-
kornak számít, kívülállónak, rezonőrnek.
Ez hol nyegleségnek hat, hol
bölcsességnek. Az utókor mindenképp
fölényben van a múlttal szemben, mint-
hogy túlélte azt. Máté Kikiáltója nem
élvezi ezt a fölényt, csupán magától ér-
tetődőnek veszi. A színészt nem a kom-
mentálás hangneme, nem a játék leveze-
tésének módja érdekli, hanem az ember, aki
levezeti a játékot. Sorsot, rejtett
motívumokat keres abban a figurában, aki
a megírt színműben leginkább élő
felkiáltójelnek számíthatott, akárha Brecht
elidegenítő feliratainak megtestesült
örököse lenne. Sokáig nem egészen értjük,
mi ez a személyes dráma. Inkább csak
érzéseink vannak. Talán szomorúság tölti
el a megélt „történelmi háttér" hiánya
miatt? Amikor az „ápoltaknak" egy-egy
forró pillanatban mintegy a tudatalattijából
feltör a forradalom, az akár nagybetűvel is
írható Történelem, ő szolidaritást vállal
velük. Mégis

az egyetlen, aki ha fel is emeli a hang-ját,
mindvégig józan marad. C) az egyet-len,
akit nem loccsantanak le vízzel, aki kívül
marad e sajátos „vízterápián": az
őselemmel való birkózáson is. Talán épp

Gautier Margit: Hernádi Judit (Gábor Viktor felv.)

kis híján sírásba fordult a forradalmi
mámortól átittasult arca. Most végre maga
van, s fájdalmasan rázkódik a teste. De a
sírása most se tud felszabadult zokogássá
válni, inkább szenvedéssel teli görcsös
remegés, ami eltölti. A feloldozhatatlanság
remegése. Az ön-maga sorsába zárt ember
remegése. Ez a sírás juttatja el a nézőt a
katarzishoz: egyszerre teljessé lesz az az
emberi sors, amit a Kikiáltó megvallott,
mégis mind-végig szemérmesen
takargatott előttünk. Abban az alakban,
akit Máté Gábor meg-formál a színpadon,
valójában egész este ott volt ez az utolsó
fájdalmas pillanat. De ahogy játékmesteri
reflexióiban egyet-len percre se bizonyult
érzéketlennek, úgy ebben a pillanatban se
hat érzelgősnek. Épp attól katartikus a
sírása, hogy nagyon is „kemény", hogy
neki magának nem hozza meg a
feloldozást. Csak a nézőknek.

A színészi tehetségben, akármeddig
boncoljuk, mindig marad valami titok.
Máté Gáborban ezt a titkot - kevésbé
rejtélyes kifejezéssel akár típusteremtő
erőnek is nevezhetném: amikor meg-
szólal, sosem csak a saját nevében szól,
hanem sokakról, akik olyanok, mint ő.
Amikor némán figyel, amikor egyik lá-
báról a másikra áll, amikor felcsuklik
belőle a sírás, akkor is sokak nevében
teszi. És ennek ebben a Marat halála-

ez a kívül maradás az ő drámája? Talán
épp a hiányérzettel birkózik, belül
magában? Miközben kifelé öntudatosnak,
nyeglének, bölcsnek mutatja magát .. .

Weiss így írja le a Kikiáltót: „az intézeti
ing fölött harlekinkabátot visel. Kettős
végű sapkáját csengők és flitte-rek
díszítik. Teleaggatta magát minden-féle
hangszerrel, ezekkel szükség esetén nagy
lármát csap. Kezében pántlikás bot". Ebből
a bohócfigurából jószerivel semmi sincs
Máté Kikiáltójában. Farmer-nadrágot,
csíkos inget, közönséges fel-öltőt visel,
amit hol szemérmesen öszszehúz, hol
lezseren szétenged. A csupasz kezével,
természetes gesztusaival többet tud
elmondani mindenféle pántlikás pálcával
vagy hangszerekkel való ügyködésnél.
Szívügye, hogy a játék a maga rendje és
módja szerint lemenjen. De miért, ha
valóban nincs semmi köze a
történelemhez? Mit jelent neki ez a játék,
melyet az érzékiséget hang-súlyozó Sade
márki és a forradalmár Marat vívnak meg
egymással? Végül egyedül marad a
színpadon, és elcsuklik a hangja.
Egyszerre úgy érezzük, egész idő alatt a
sírás szorongatta a torkát, s most
különösen az „ápoltak" közösségi transza
és elhullása után - végre felszakadhat
belőle. Annál is inkább, mert ő is részt vett
e transzban, s már akkor



előadásban sajátos jelentése lesz. Mert
nemcsak mesterségbelileg látunk nagy-
szerű ensemble-játékot, hanem szellemé-
ben is közösségi ez a színház. Egy kö-
zösség drámájáról szól. Akár a charentoni
elmegyógyintézet ápoltjainak közössége
ez, akár mi vagyunk ez a közösség:
színészek és nézők, akik ezen az estén
egymásra találunk. Máténak különös
képessége van rá, hogy intermédium
legyen ebben az egymásra találásban.

Az érzelmek logikája
Érdemes volt-e elővennie a Játékszínnek
ifj. Dumas A kaméliás hölgy című
színművét? Mit mondhat a mai néző-nek
Gautier Margit szívfacsaró története? A
kérdést feltette már a SZÍNHAZ 1982/z.
számában megjelent kritika, s a
„legnagyobb jóindulattal" Hernádi Judit
színészi jutalomjátékának könyvelte el az
előadást. A kaméliás hölgy persze mindig is
színészi jutalomjátéknak számított, most is
nevezhető annak, noha nemcsak ifj.
Dumas darabja felett járt el kissé az idő,
hanem a „színészi jutalomjáték" ki-fejezés
felett is. Hernádi Judit alakításának, mely
megéri, hogy még egyszer visszatérjünk
rá, egyik fő erénye éppen az, hogy
levonhatjuk e következtetést. Vagyis
Hernádi nem annyira „jutalom-játéknak"

fogja fel a szerepet, mint inkább
feladatnak, mellyel nem is oly könnyű
megbirkózni, mint első pillantásra
tűnhetnék. A kaméliás hölgy a könnyebb
fajsúlyú bestsellerek közé tartozik, s
amennyire megkönnyíti a színész dolgát
az ilyesféle bestseller-szerep, amíg az író
által megénekelt közhelyek mint-egy „a
levegőben vannak", annyira az idő és a
közhelyigazságok aktualitásának
múlásával meg is nehezíti a fel-adatát
komolyan vevő színész munkáját. Hevesi
Sándor mutatott rá, még a század elején,
hogy „megérteni a régi és az új praxist: ez
az igazi elméleti tudás, s így az elmélet
teljesen összekapcsolódik a gyakorlattal".
Hernádi Judit játékáról nem véletlenül jut
eszembe ez a Hevesi-mondás; a színésznő
láthatóan tisztában van azzal, hogy
Gautier Margitot, a jobb sorsra érdemes,
nemes lelkű, szenvedélyes szerelemre
lobbanó, az élettől fiatalon búcsút vevő
kurtizánt ma életre kelteni csak oly módon
lehet, ha valamiféle belső, sajátos kapcso-
latot sikerül lelnie a régi és az új színészi
praxis közt, vagyis a között, ahogy Dumas
korában játszottak, és a között, ahogy ma
szokás.

Tegyük a hangsúlyt ezúttal a szokás-

ra: hisz a bestseller fokozott mértékben
hivatkozik a társadalmi konvenciókra, ami
ez esetben a színpad és a nézőtér íratlan
megegyezését is jelenti. A szakadék tehát,
mely felett itt a színésznek hidat kell
vernie, a hajdani közmegegyezés és a mai
között tátong. Hernádi láthatóan tisztában
van azzal, hogy a szerepet „lefordítani"

valami egyértelműen mai dologra,
valamiféle modern színészetet hozni a
színpadra (s itt a „modern színészetet"
minden pejoratív mellékzönge nélkül
használom), nem bizonyulna járható
útnak. Magyarán szólva, ez esetben az
előtte álló feladattal nem sikerülne
megbirkóznia, legfeljebb azt érné el, hogy
bebizonyítsa, mennyire poros és dagályos
ez az egykor oly népszerű színmű. De
ezzel egyúttal mintegy ki is húzná a talajt
a saját lába alól: legfeljebb annak ellenére
fedezhetnénk fel tehetségét, amit a
színpadon látunk. Számomra az a
legizgalmasabb Hernádi Judit játékában,
hogy eszébe se jut ezt a túlságosan is
kézenfekvő, esetleg ironikusan is
színezhető modern interpretációt hoznia a
színpadra. S persze nem jut eszébe az
sem, ami nem egy partnerét jellemzi, hogy
afféle muzeális módon rekonstruálja az
egykori színjátszást. Ez ugyanis
lehetetlen. Ebből csak hamis pátosz,
színfalhasogatás, modorosság születhetne.
Vagyis kapcsolatot keres a régi és az új
színészet közt. Azt szeretné, hogy
egyszerre legyen Dumas egykori Gautier
Margitja és ennek mai, hiteles
megtestesítője. Ehhez pedig, ha igazat
adunk Hevesinek, szüksége van a
színésznek valamiféle „elméleti"

alapállásra. Nem tudom, mennyire tudatos
vagy ösztönös a játékban, amit Hernádi
Judit elméletének, nevezek, de ha ez nem is
annyira gondolati töprengésből-
vívódásból, hanem esetleg a próbák
gyakorlati küzdelméből született meg,
akkor is megvan a maga elméleti jelentő-
sége. Felfedezhető alakításában az az alap-
vetés, amire elkerülhetetlenül szüksége
van e játékmódbeli szintézis megterem-
téséhez. S ez nem egyéb, mint hogy „juta-
lomjátékát" az érzelmek logikájára építi.

Mit értek ezen? A kurtizánsors szép
romantikája már valóban végleg a múlté.
Sőt, többé-kevésbé már akkor is eljárt
felette az idő, amikor Dumas a maga
bestsellerjét megírta, illetve épp akkor
kezdett e romantika devalválódni. Dumas
ezt a pillanatot ragadta meg, s ezért tudott
hatásos játékot kreálni a maga
közhelyeiből. Olyan játékot, mely a mai
nézőnek viszont afféle mosolyogniva

ló dajkamese, még akkor is, ha a szerző a
boldogtalan és szerelmes kurtizán
történetét feltupírozza a tüdőbaj nyo-
morúságával és egyéb álságosan „sors-
szerű" motívumokkal. Ahol nincs igazi
emberi sors, csak annak a látszata, ott
bajos dolog mélyre ásni: egyre nagyobb
lesz az űr. Hernádi tehát nem annyira a
figura „pszichológiája", mint inkább
„szociológiája" felől közelíti meg felada-
tát. S ez az ő igazi találmánya. Nyíl-
vánvaló, hogy minden kornak és minden
közösségnek megvannak a maga Dumas-
féle kurtizánjai: azok a megbélyegzettek
és kivetettek, akiket a maguk társa-dalmi
szerepével együtt látszólag hajlandó
integrálni a közösség, de csak addig, amíg
nem akarnak e társadalmi szerep-körből
kitörni. Ha megkísérlik a kitörést,
nyilvánosan is rájuk sütik a bélyeget.
Hernádi a maga Gautier Margitjával azt
mondja: aki egyszer elkezdett az
érzelmeivel kereskedni, az nem engedheti
meg magának, hogy valóban érezzen.
Vagyis elkerülhetetlen a tragikus kifejlet.
A színésznő a kaméliás hölgy történetének
logikájára teszi a hangsúlyt.

És mindvégig következetesen ragasz-
kodik ehhez a logikához. Ez ad bizonyos
mai interpretációt a szerepfelfogáshoz, de
legalább annyira meg is nyi t-ja előtte a
lehetőséget, hogy megtalálja magának a
régi kaméliás hölgyet. Van valami már-
már hidegségnek is nevezhető
visszafogottság alakításában, mint-ha
minden szavával és minden tettével
elsősorban érvelni akarna a maga szerep
szerinti igazsága mellett, mégis távol áll
tőle az elidegenítés. Sőt, még a régi
színjátszás közhelyeit is belophatja e mai
módon „hűvös" játékba. Például amikor
arról beszél, hogy az isten meg-bocsát, de
a társadalom nem, akkor előbb az égre
pillant, majd körbemutat: az isten az
égben, a társadalom itt a földön, körötte.
Ismét eszünkbe juthat Hevesi, aki a hamis
patetizmus iskolapéldájaként említi a
színészt, aki úgy imádkozik, hogy a
magasba emeli tekintetét, s úgy átkozódik,
hogy az ég felé rázza öklét. És Hernádi
Judittól mégis mindezt elfogadjuk:
elsősorban nem azért, mert igen
visszafogottan gesztikulál, hanem mert itt
is az érzelmek logikájáról van szó, Amit
akár nagy színészi trouvaille-nak is
nevezhetünk: a régi bestsellerről és a régi
jutalomjátékról elhiteti, hogy mai. Többet
aligha tehet. De ez, úgy tűnik, megér egy
színházi estét. Színésznek, nézőnek
egyaránt.


