
lábnak csapnivaló, de így feledteti a
szükségtelenül komoly kellékeket. Annál
jobb ötlet viszont két bokszkesztyűje,
amivel nagyot lehet ütni, de ő mackós,
viccelő mozdulataival kellemes humor-
forrássá avatja.

A koreográfiának, ezen a több táncost
alkalmazó musicalre nem éppen ideális
méretű színpadon, fokozottan kellett
ügyelnie a pontos, összehangolt mozgás
kialakítására, hogy sikerüljön elkerülni tíz-
tizenöt ember zavaró tülekedését, de
bénult topogását is. Á jobbára a színház
stúdiósaiból álló kar ennek hibátlanul
eleget is tett. A nem kifejezetten bonyolult
tánclépéseket végig lendületesen, ki-
dolgozottan táncolták, és hozzátehetem, ha
szerepük szerint csak jövő-menő ephesusi
polgárok, akkor is életszerűek, s nem
mihaszna ácsorgó „kellékek".

Végezetül a zene és a dalok. Bár ön-
magukban jók, nem éppen ebből a
Shakespeare-vígjátékból fakadtak. Annak
csak komolyabb tónusait szolgálják, s nem
érezni, hogy a mondandó egészével
lennének összhangban. Így itt inkább
jellegtelenek, s ahol mégsem, ott kissé
erőszakoltak.
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zsébet m. v. Díszlet jelmeztervező: Gyarmathy
Ágnes.

Szereplők: Kátó Sándor, Dénes Piroska,
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Rencz Antal. Díszlettervező: Gyarmathy
Ágnes. Jelmeztervező : Egedi Edit.
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Szereplők: Vajda Márta, Pusztaszeri Emí-
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Eszter, Nagy Mari, Hidvégi Mária.
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Fordította: Szász Imre. Rendezte: Rencz
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HAVAS FANNY

Illedelmes ördögűzés
és egyéb szórakozások
Debrecenben

Ördögök

Az első benyomásom az előadásról a szín-
padkép. A grandiózus, majdhogynem
lenyűgöző méretek, a két szintet össze-
kötő-elválasztó tekintélyes lépcső, a ko-
mor „falak", a hatalmas kereszt nagyfor-
mátumú, hagyományos történelmi tra-
gédiát sejtetnek, súlyos előadásra készí-
tenek elő. A vertikálisan és horizontálisan,
arányosan, szimmetrikusan megosztott tér
kiegyensúlyozott, nyugodt hatást kelt. A
megcsúfolt Krisztust, a hitet túl direkten
szimbolizáló kereszt az egyetlen
diszharmonikus, nyugtalanságot ébresztő
elem. Az előadás folyamán azonban egyre
inkább meggyőződésemmé vált, hogy a
színpadkép csupán keretül szolgál a
játékhoz, díszlet marad, „dekoráció". Nem
vált igazán szerves részévé az előadásnak
sem funkcionálisan, sem
atmoszférateremtő erejével. De nem
kizárólag a jelmezeket is tervező Pilinyi
Márta hibájából. A z Ördögök díszlete és
jelmeze határozott, jól értelmezhető és
körvonalazható eredeti rendezői
koncepció híján nem több, mint elfogad-
ható.

John Whiting 1961-ben írott darabjának
cselekménye a XVII. század első felében,
egy franciaországi kisvárosban, Loudun-
ben játszódik. Az itteni Szent Péter-
templom papja felvilágosult, sőt világias
gondolkodású és életvitelű, nagyravágyó,
tehetséges ember, aki egyrészt ezért,
másrészt mert bejut a „magasabb
körökbe", a város vezetőinek, urainak
társaságába, számtalan ellenséget szerez
magának. Megindul ellene az áskálódás,
majd a hajsza. Bekerítéséhez és elpusztí-
tásához az Orsolya-zárda fiatal, púpos
főnökasszonyának vádja szolgál ürügyül.
Johanna nővér ugyanis gyóntatóatyának
hívta meg a hírből ismert papot, aki
azonban elfoglaltságára való hivatkozással
nem vállalja a feladatot. A nővér sze-
mélyének szóló megalázásként értelmezi
és éli meg a visszautasítást: boszorkány-
mester hírébe hozza a plébánost. Láto-
másaiban a pap a sátán képében - kéjel-
gésre, bujálkodásra ösztönzi és készteti őt
és társait. Végül a különböző támadások, a
város felcserének és patikusának, az
egyházmegye püspökének, a fanatikus

ördögűzőknek és magának Richelieu-nek
Grandier-t elpusztító szándéka egyesül:
máglyára küldik a „Sátán cimboráját".

Balogh Gábor rendezése nem teszi
átélhetővé, maivá a darabot, nem hozza
közel; problematikája távoli és tőlünk
idegen, puszta kuriózum marad, holott a
darab több ponton, több szerepben is
lehetőséget kínálna az azonosulásra, arra,
hogy önmagunkra ismerjünk, hogy saját
problémáinkkal találkozzunk. Grandier
ugyanis nem szent, hanem gyenge és
esendő ember, tele kétellyel, kétséggel
élete, hivatása értelmét, a hitet illetően.
Pap, de még inkább esendő ember, aki az
értelem és érzékiség, a szellem és test
harmóniáját keresi, az önmagával való
békességet. Míg az ehhez vezető utat
keresi, és különböző megoldásokkal pró-
bálkozik, többször is vétkezik, de nem
azzal, amivel ellenségei vádolják, hogy
viszonya van egy fiatal lánnyal, hanem
azzal, hogy nem vállalja a viszony követ-
kezményét, és magára hagyva demorali-
zálja a lányt. Amikor hosszú vajúdás után
végre eljut önmaga vállalásáig, az igazi
értelmes szeretet, az ezt feltételező hit
megismeréséig és elfogadásáig, akkor
kerül az álszent és képmutató cinikusok
kivédhetetlennek látszó csapdájába, azo-
kéba, akik frissen megtalált hitétől akarják
megfosztani. Grandier a kínzástól való
félelme, a fájdalom ellenére sem árulja el
megtalált önmagát: nem ismeri el
bűnösségét abban, amivel ellenségei
vádolják.

Grandier-nak ez a küzdelme nem válik
plasztikussá, valódi küzdelemmé a deb-
receni előadásban; a verbalitás szintjén
marad - Csikos Sándor minden igyekezete
ellenére -, minthogy a rendezés a pap
válságát hangsúlyozza és nem az emberét.
Az előadásra általában is jellemző a ver-
balitás: a játék csak a szöveg illusztrálása;
nem helyzetek követik egymást, hanem
kommentált képek, tablók. (Ebben a
„filmszerűségben" feltétlenül szerepet
játszik a túl sok elsötétülés, a nehézkes
átállások és a tempótlanság.)

Egy álszent, képmutató, hazug világot,
amelyben éppen a természetes vágyakat és
e vágyak kielégítését büntetik vagy
manipulálják, azt a világot, amely szemé-
lyiségtorzító elfojtásokkal, hamis tudattal,
abnormális bűntudattal és félelemmel
terhes, nem lehet óvatos, illedelmes,
majdhogynem pirulós prűdséggel, lányos
szemérmességgel és kímélettel ábrázolni.
Azért nem, mert érthetetlen, ér-
telmezhetetlen marad egy sor fontos



probléma, figura, számos összefüggés.
Hogy Grandier küzdelme, magatartása
nem tud kiteljesedni, az nemcsak a ren-
dezési fogyatékosságok következménye,
hanem - az ezekkel persze szorosan ősz-
szetartozó - félrenézős, szemlesütős at-
titűdé is. Ezért nem tud kibontakozni,
kellő hangsúlyt kapni a Grandier-t behá-
lózó támadások és manipulációk bonyo-
lult szövevénye sem. Így nem derülhet ki,
hogy minden látszat ellenére nem
Grandier, hanem Johanna ennek a ha-zug,
cinikus hatalmi struktúrának az igaz
áldozata, amennyiben a manipuláció esz-
közévé vált és bűnrészessé egy hamis
perben.

Ahogy Grandier nem szent, Johanna
nem szörnyeteg. Egy szerencsétlen, mi-
nimális önismerettel sem rendelkező,
ezért megtévedt és megtévesztett lény;
egy nyomorék, aki szégyenében s egyet-
len megoldásként választotta az apáca-
ságot (talán nem is önszántából), de aki
nem tud beletörődni sorsába; fiatal és
szerelemre, élvezetre áhítozik, a több-
szörösen és teljességgel elérhetetlenre.
Minél inkább elzárva és kizárva érzi ma-
gát az életből - sem elhatározás, sem ön-
fegyelem, sem elszánás nem segít -, annál
kevésbé tudja visszaszorítani lelki és testi
vágyait, annál kevésbé tud és tudhat az
ájtatosságban megnyugvásra lelni. Egyre
messzebb kerül önmagától, Istentől, a
megtartó hittől, s egyre közelebb a Gran-
dier-t eltiporni kívánó érdekekhez. Végül
eksztázisba esik, a kielégületlenség eksz-
tázisába, amit csak az obszcén fantázia, az
agresszió tud úgy-ahogy kompenzálni.
Mindebből a kétségbeesett, kéjes, túlfű-
tött, buja, szinte perverz önkínzásból -
például Grandier elképzelt szeretkezésé-
nek önhergelő, az orgazmusig fokozódó
látomása Johanna tolmácsolásában - sem-
mi sem jelenik meg átélhetően, plasztiku-
san az előadásban, csupán a verbalitás
szintjén (az említett monológ esetében

kifejezetten értelemzavaróan). Bökönyi
Laura nem győzi színészi erővel, átéléssel
látomásai láttatását, a rendezői fantáziát-
lanság és álszemérem ellensúlyozását.
Nem meggyőző púpossága sem, noha
látom, hogy az, mégsem hiszem el neki,
mint ahogy ennek a rendkívül bonyolult
figurának a hitelét sem tudja minden ár-
nyaltságában megteremteni. Igaz, a figura
ártatlan romlottságát, naiv gonoszságát a
rendezés sem törekszik érzékeltetni
azoknak a helyzeteknek, gesztusoknak a
hangsúlyossá tételével, amelyek módot
adnának az elfojtott szexualitás, a tényle-
ges paráznaság, a magamutogatás és
kitárulkozó felkínálkozás elárulására, le-
leplezésére, sem az apácák esetében, sem
Grandier szerelmi kettőseiben. A rende-
zői határozatlanság, tétovaság más moz-
zanatokban is tetten érhető. Nem tudjuk,
hogy az apácák, beleértve Johannát, hol
és meddig hiszik igazán, hogy az „ördö-
gök megszállták" őket, s honnan és met-
től komédiáznak tudatosan, illetve, hogy
egyáltalán komédiáznak-e bármikor is.

Ennek a bizonytalanságnak a következ-
ménye, hogy nem tudunk igazán mit kez-
deni a nagy ördögűzéssel, s magukkal az
ördögűzőkkel sem a darab csúcsjelene-
teinek egyikében: amit látunk ugyanis, az
olcsó bohóckodás. Ugyanennek a
bizonytalanságnak a következménye
ugyanitt, hogy elsikkad, hangsúlytalanná
válik Condé herceg és Johanna talál-
kozásána k drámai pillanata. Mindennek
ellentmondani látszik, hogy éppen Condé
herceg epizódját tartom az egész elő-adás
legszínházibb, legerősebb pillanatai-nak, s
nemcsak Rosta Sándor árnyalt és figurát
teremtő alakítása miatt. Az ő jelenetében
szó és látvány összecseng, kölcsönösen
erősíti egymást és élő helyzetet hoz létre.
Valódi, érezhető feszültsége van Condé
herceg epizódjának az ironikus hangvétel
ellenére vagy inkább ellenpontozó,
finoman karikírozó szerepénél fogva.
Rosta és a rendező pontos arányérzék kel
úgy oldotta meg azt a nagyon is
teatralitásra csábító pillanatot --amikor a
herceg leleplezi a csodatévő szent ereklyét
-, hogy minden feltétel nélkül el tudjuk
fogadni ennek a cinikus, kéjenc,
kiábrándult arisztokrata világfi-nak az
erkölcsi fölényét. Kár, hogy ezt követően
az előadás menthetetlenül abban a steril és
feszültségmentes légkör-ben folytatódik
és ér véget, mint amelyikben elkezdődött
és játszódott eladdig.

A csatornatisztító figurája is kizárólag
Kóti Árpád színészi teljesítményének
köszönheti azt, hogy végül is eljutunk ah-
hoz a felismeréshez: ez a „mélyből,
szennyből, mocsokból" felbukkanó na-
gyon gyakorlatias „reálpolitikus" képvi-

Whiting: Ördögök (debreceni Csokonai Színház), Bökönyi Laura, Lipcsei Tibor és Sárközy Zoltán
(Vencsellei István felv.)

Vitéz László, Dánielffy Zsolt, Somló Gábor, Kőszáli Ibolya és Borbély Sándor A
medikus debreceni előadásában



seli - egyetlenként - az erkölcsi tisztaságot,
kevésbé fennkölten: a józan, természetes,
tisztességes magatartást az „ég" követeivel,
a „magasan" lévőkkel szem-ben, sőt ezek
ellenpontjaként. Vele a Hamlet sírásói
vannak jelen.

Barré atya, az ördögűző esetében nem
történik meg ez a „csoda", a színészi játék
nem segít az értelmezésben. Sárközy Zol-
tán eszközei túl külsődlegesek; eldönthe-
tetlen, hogy ez a pap, igen fontos kereke-
ként a hatalmi gépezetnek, valódi fana-
tikus-e vagy csak „politikus" fanatikus,
azaz a hit megszállottja-e vagy a hatalomé.
Nem sikerül izgalmassá, sokrétűvé
formálnia Lipcsei Tibornak sem a király
különmegbízottját, noha a szerep erre
minden eshetőséget megad. Ebben a da-
rabban - ha a szövegterjedelemtől elte-
kintünk - jóformán csupa egyenrangú,
dramaturgiailag és gondolatilag egyaránt
hangsúlyos szerep van. De ezek - a sebész
és a patikus, a kormányzó és a városi
elöljáró párosa, a Barré atya párjaként
funkcionáló Mignon atya stb. - mind
rendezőileg, mind színészileg annyira
körvonalazatlanok és kidolgozatlanok,
hogy elemzésük szinte lehetetlen.

A medikus

Beülök A medikus nézőterére, s amint az
ördögök előadásán, itt is nyitott szín-pad
fogad. Van mit nézelődni: a szín-padkép
igen zsúfolt. Túlzsúfolt, még akkor is, ha
funkciója van: tömegszállást ábrázol. Az
első felvonás alatt egy-két pillanattól
eltekintve a látvány foglalja le a nézőt
aprólékos naturalizmusával, s nem az, ami
a díszletek között történik. A szünetek a
bonyolult átdíszletezés miatt
elfogadhatatlanul hosszúra nyúlnak, s ez
nem csupán technikai probléma, az
előadás folyamatossága, íve lát-ja kárát.
Nem biztos, hogy egy naturalista drámát
naturalista közegben, a legrosszabb
értelemben vett „valóságos" közegben kell
előadni, főként ha ez a túlzott hitelességre
való törekvés csak a díszletre
korlátozódik, és semmiféle többletet nem
jelent az előadás egészé-ben. A rendezés
viszont vázlatos és elnagyolt, bántóan
eklektikus. Ha az ördögök esetében
bizonytalan voltam a tekintet-ben, hogy
miért épp ezt a darabot választotta a
rendező, A medikus esetében végképp
tanácstalan vagyok. Életképeket láttam a
múltból: az élmény, amit az elő-adás
nyújtott, sem több, sem kevesebb nem volt
annál, mint mikor egy korabeli
képeskönyvet lapozgat az ember, noha a
darab kínál lehetőséget arra, hogy a

rendező igazi színházat hozzon létre. Ke-
lemen Pál, úgy tűnik, nem ismerte fel
ezeket a lehetőségeket, egyszerűen szín-
padra állította a darabot, anélkül azonban,
hogy akár a lélektani, akár a társa-dalmi
összefüggéseket értelmezte és ki-bontotta
volna. Hiányzik a rendezői koncepció,
amely a figurák egymáshoz való viszonyát
meghatározná, s a figurákat egy
koordinátarendszerbe elhelyezné. Ennek
az előadásnak nincs aktualitása, nincs
izgalma, egy-két alakítás izzítja fel
csupán, de csak percekre, pillanatokra.
Mert egészében véve szinte élvezhetetlen,
a már említett hiányosságokon túl,
elsősorban a főszereplő játéka miatt. A
Jánost alakító Vitéz Lászlót nézve és
hallgatva, az embernek az az érzése tá-
mad, hogy visszacsöppent a múlt szá-
zadba, olyannyira deklamál, ágál, tele
pátosszal és teatralitással. Külsődleges,
modoros megoldásaival teljesen elidege-
níti Jánost, azt a figurát, akit Bródy igen
összetett jellemnek ábrázolt. Konfliktusai,
az átélhetőség híján, idegenek maradnak,
hidegen hagynak bennünket. Ezt a
medikust egyértelműen elutasítjuk, noha
az írói szándék szerint gyengeségei, hibái
ellenére - vagy éppen azok miatt -
azonosulnunk kellene vele. A medikus a
darab központi figurája, ha az előadásban
nem válik azzá, szétesik a darab, szét-esik
az előadás, vagy ami még rosszabb, - mint
ahogy esetünkben is - ripacskodó
népszínművé degradálódik a mű.

Simor Ottó Arrakja is a dráma nép-
színművé sekélyesedését „segíti". Túlzó,
poentírozó játéka karikatúrává torzítja az
apát, s így a már egyébként is elkent
konfliktusokat végképp érvényteleníti,
megszünteti. Apa és fia súlyos konflik-
tusából vicc szintű perpatvar, az érvénye-
sülés, a társadalmi mobilizáció izgalmas
problematikájából semmitmondó köz-hely
lesz; illetve a darabnak ez az alap-kérdése
kiiktatódik az előadásból.

Simon György Rubin főorvosa mér-
téktartóbb, alakításában olyan ember je-
lenik meg a színpadon, akinek meg tu-
dunk bocsátani, akivel együtt tudunk
érezni, holott nem értünk vele egyet.
Benne ráismerhetünk saját megalkuvá-
sainkra, cinizmusunkra, hazugságainkra,
és hajlandók is vagyunk ráismerni mind-
ezekre a hibáinkra, mert hiteles a tálalá-
suk, mert amiből sarjadnak, az is felsejlik
Simon György játékában.

Akik Simon György mellett felizzítják
és közel hozzák az előadást hozzánk:
Markovits Bori és Borbély Sándor. Mond-

hatnánk azt is, hogy könnyű nekik, a két
leghálásabb szerep, a két legérzékenyebb
figura az övék, akkor is lehet velük mit
kezdeni, ha a rendezőnek, mint a többi
szerep esetében, nem volt közölni-valója
velük. De nem erről van szó. Mind-két
szerep egyértelműen pozitív szerep,
kevésbé árnyalt, mint akár az apáé, akár a
medikusé vagy Rubiné, és csábít a hatás-
vadászatra. De Markovits Bori és Borbély
Sándor is elkerüli a csapdát. Markovits
Bori nem szépeleg, Riza ártatlanságában,
naivságában fel tudja mutatni az
erőszakosságot, az elkényeztetett úri-lányt,
az önzést, az értetlenséget. Legfőbb erénye
játékának, hogy bonyolulttá teszi azokat a
színpadi kapcsolatait is - Jánossal, annak
apjával, Arrakkal -, amelyekhez nincsenek
igazi partnerei, s így ezekben a
viszonylatokban legalább kibontakoznak,
élnek a konfliktusok. Az már nem
Markovits Borin múlt, hogy a happy end
(a darab legfőbb gyengéje, egyetlen
következetlensége) túlságosan könnyes,
noha lehetne - ennyit azért meg-enged a
mű - kesernyés is.

Schwarz, Borbély Sándornak hála,
mentes minden érzelgősségtől, egysíkú-
ságtól, bár Bródy eléggé ilyennek írta
meg. Borbély ebből a figurából bájos,
szellemes, érzékeny, finom, de kicsit
gyáva, gyanúsan önfeláldozó, alázatoska
diákot csinált. Nem csupán egy nagyon
karakteres személyiséget, de egy társa-
dalmilag, fajilag nagyon pontosan beha-
tárolható típust is teremtett. Ennek a
Schwarznak atmoszférája van akkor is, ha
nem ő beszél.

John Whiting: Ördögök (debreceni Csokonai
Színház)

Rendező: Balogh Gábor. Díszlet-, Jelmez-
tervező: Pilinyi Márta. Fordította: Czímer
József.

Szereplők: Csikos Sándor, Bökönyi Laura,
Korcsmáros Jenő, Zsolnay András, Kód
Árpád, Sárközy Zoltán, Bán Elemér, Ván-
dor Éva, Lipcsei Tibor, Csernák János, Sá-
rady Zoltán, Sz. Kovács Gyula, Porcsin
László, Kiss László, Bálint Mária, Wittchen
Veronika, Gedai Mária, Rosta Sándor.

Bródy Sándor: A medikus (debreceni Csokonai
Szánház Hungária Kamaraszínháza)

Rendező: Kelemen Pál. Díszlet-, jelmezter-
vező: Szabó Ágnes.

Szereplők: Vitéz László, Simor Ottó, Kő-
száli Ibolya, Somló Gábor, Simon György,
Markovits Bori, Bajka Bea, Borbély Sán-
dor, Kelemen Csaba, Dánielffy Zsolt, Horá-
nyi László, Böröndi Tamás, Csoma Judit,
Tóth Emmi.


