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Két magyar asszony

Vendégek voltunk

Színház nyílik pincében és padláson,
presszóban és cukrászdában, színházi
előadást tartanak tavon és barlangban -
csak a századforduló körül színháznak
álmodott, épített paloták roskadoznak az
idő, illetve a rekonstrukció terhei alatt.
Információink szerint a veszprémi Petőfi
Színházat is belátható időn belül utoléri a
vidéki (és pesti) színházaink végzete : a
több esztendős kényszerszünet. Várhatták
volna ölbe tett kézzel az építőket, annál is
inkább, mert a Megyei Művelődési
Központban kínálkozó társ-bérlet
biztosítja, hogy az eljövendő át-menet ne
okozzon jóvátehetetlen törést a város
színházi kultúrájában. Szerencsére
azonban ennél több történt : a veszprémi
társulat már ebben az évadban megvetette
a lábát a város egyik legszebb
műemléképületében, a hajdani kanonoki
palotában, az Államigazgatási Főiskola
jelenlegi otthonában, és létre-hozta
Veszprém első várszínházi produkcióját.

A hatalmas dolomitsziklára épült mű-
emléki negyedben (egyelőre) sem neon,
sem látványos cégér nem hirdeti a szín-
házat. Mindössze az autóforgalmat tar-
tóztatja fel, és a sétálókat inti heti három
estén jó belátásra, illendően csendes
viselkedésre az az ideiglenes, alkalmi
tábla, amely a teátrum követelte áhítatot
kéri számon a Tolbuchin utcai la

kóktól és járókelőktől. A kanonoki palota
kapuján belül már nincs szükség
semmiféle figyelmeztetésre: a hely szelle-
me mostanában szokatlan ünnepélyes-
séget sugall. Nem is csak a boltozatos
kapubejárat, a szép rajzolatú kovácsolt-
vas rácsozat, a lépcsőfeljárat hajlataiban
lobogó gyertyafény - mindez még ku-
lissza, díszlet is lehetne -, hanem a ven-
dégnek szóló fogadtatás. Hogy a bejárati
asztalnál nem mogorva portás vagy fáradt
jegyszedő téblábol, hanem „az est
háziasszonya", Ujhelyi Olga fogadja ked-
ves szóval, programmal az érkezőket. A
kabátját ki-ki ruhatári biléta nélkül
akasztja a fogasra, és ráérősen sétál föl az
első emeletre, ahol a színházat befogadó,
boltozatos fogadóterem ajtaján ízléses
tábla hirdeti a címszereplő Jászai Mari
nevét.

A szünetben a megszokottnál tágasabb
térben és nyugodtabb körülmények között
elfogyasztott kávé és üdítő után pedig
Ujhelyi Olga hívó szavára együtt indulunk
lefelé egy vakítóan fehér falú, ugyancsak
boltozatos gyönyörű pincébe, ahol a
színházi este második felét alkotó Bethlen
Kata-monodráma kerül elő-adásra. A
háziasszony minden pátosz és
tudálékosság, erőltetett kedélyeskedés
nélkül, az amatőrszínházakban megho-
nosított közvetlenséggel vezeti be mind-
két, a közönség figyelmét próbára tevő
produkciót.

Mindez természetesen csak keret, kül-
sőség: ettől jó is, rossz is lehet a Kerényi
Imre rendezte előadás. De oda kell
figyelni rá, mert egy rokonszenves és
célravezető színház- és közönségteremtő
magatartás tükröződik benne. És mert a
veszprémi „trükk" a captatio bene-
volentiae, egyértelműen jó ügyet, két

gondolkodásra késztető új magyar dráma
és két tehetséget próbáló színészi
jutalomjáték sikerét szolgálta.

Fejlődésregények -
monodrámában elbeszélve

Kocsis István, a kortárs erdélyi dráma-író-
nemzedék Sütő András és Páskándi Géza
után legismertebb tagja, határozottan
tiltakozik ellene, hogy monodráma-írónak
nevezzék. Korábban inkább nyi-
latkozatokban, újabban már - örömünk-re
- művekben is. A Magvető gondozásában
megjelent második drámakötetében
(Megszámláltatott fák, 1981) a hat
színpadra szánt alkotás között már csak
egyetlen monodráma van, az, amely Van
Gogh emlékét idézi. Kocsis azt vallja,
hogy „a különbség az egyes ember
tudatában lejátszódó tragikum és a
klasszikus dráma nem egyszemélyes drá-
mai helyzeteiben megjelenő tragikum kö-
zött nem értékbeli, nem minőségi". Már
javában dolgozott Jászai Mariról írott
drámáján, amikor arra a kérdésre, hogy
vajon ismét monodráma készül-e írói
műhelyében, kitérő választ adott,
mondván, hogy ez csak később dől el.
Hiszen eredetileg tizennégy szereplős da-
rabnak tervezte Bolyai János-drámáját is,
Árva Bethlen Kata színpadára pedig
harminc szereplőt képzelt, míg munka
közben rádöbbent, hogy drámai hősei nem
hajlandók szóba állni a számukra
választott partnerekkel. Kocsisnak az az
aggálya, hogy a kortársak mellékszerep-
lőkként eltörpülnének választott hősei
mellett - legalábbis vitatható teória. Ha az
író abból indul ki, hogy hősei ellenfelei
általában gyengék, és a nagy ember
egyetlen méltó ellenfele önmaga, ezzel
nyilvánvalóan erősen leszűkíti a dráma
mozgásterét. Feltételezhetően Kocsisnak
éppen ez a célja: monodrámái a tény-leges
cselekvési lehetőségtől megfosztott etikus
hősök belső küzdelmét állítják
reflektorfénybe. Ez a belső küzdelem
azonban a megidézett, közismert, konkrét
drámai hősök esetében nem feltétlenül
épül valóságos választásra. A történelmi
erőviszonyok és egyéni körülmények
kalodájában vergődő, az etikum
parancsára mindenekfelett hallgató hősök
inkább csak saját kételyeiket latolgatják,
méricskélik. S ha a színpadon elhangzó
monológokban még kirajzolódnak is a
lehetőségek, a néző saját előzetes tör-
ténelmi és kultúrhistóriai ismereteire
támaszkodva a hősnél is pontosabban
tudja, hogy a választás -- illúzió. Ez a
felismerés vezette Kocsist oda, hogy

Spányik Éva mint Jászai Mari Kocsis István monodrámájában



időben kitágítva a monodrámák keretét,
alkalmanként a döntési szituációk egész
sorozatát exponálja. Ezt azonban csak a
drámák epikus szerkesztése teszi lehetővé.

A veszprémi várban látott két mono-
dráma is ezt sugallja: Jászai Mari egyetlen
fókuszba - a színházi törvény-szék
tárgyalását megelőző órába sűrített
drámája a színésznő regényes életének
szinte teljes konfliktussorozatát felfűzi a
monológ szálára. Bethlen Kata esetében ez
az epikus motiváltság még világosabb,
hiszen állomásról állomásra, lényegében
kronologikus rendben követjük a hős útját,
amíg a tizenkét esztendős, erős akaratú,
leleményes hivő leány keménygerincű
feleséggé, boldog-boldogtalan anyává,
sorsüldözött matrónává keseredik.
Olvasva Kocsis mono-drámáit,
minduntalan kiütköznek a vállalt forma
ellentmondásai. Egyfelől maximálisan épít
az olvasó, néző előzetes (drámán kívüli)
információara, másfelől a szövegnek
meglehetősen nagy hányada szorítkozik a
többé-kevésbé közismert, de a
cselekménybonyolítás, drámaépítés
szempontjából mégis elengedhetetlen
történeti, kultúrhistóriai tények közlésé-re.
Ezt az ellentmondást Kocsis a most látott
két monodrámában (is) a rendelkezésére
álló nagy értékű dokumentációs anyag
felhasználásával véli megoldani. A
megkoszorúzott írójának Jászai Mari
naplója, Az újrakezdő drámai életművét
megszerkesztő írónak Bethlen Kata ön-
életírása volt az elsőrendű forrásmunkája,
támasza. Becsületére válik, hogy ezeket a
közmegbecsülésben álló dokumentumokat
a műnek kijáró tisztelettel és nagy írói
leleménnyel használja fel: a kora-beli
idézeteknek olyan szövegkörnyezetet
teremt, hogy az eredeti írásmű
szellemében is, nyelvében is szervesül, és
a kiválasztott részek következetesen
szolgálják a Kocsis által komponált
egészet, a hős drámai portréját.

Ezeket a monodrámákat azonban
Kocsis nyilvánvalóan nem olvasásra
szánta. Hiszen olvasmányként -- Jászai
Mari és Bethlen Kata esetében - ren-
delkezésünkre állnak azok a halhatatlan
források, amelyeknek minden másodlagos
feldolgozás csak derivációja, után-
játszása, esetleg koncentrátuma lehet.
Színpadon ezzel szemben ezek a lineárisan
felépített, mégis szertekanyargó
monológok - szerepekké tágulnak, és
lehetővé teszik, hogy a színész a maga
egyéniségével kitágítsa, kiegészítse, hite-
lesítse a hajdan volt nagyasszonyok

Dobos Ildikó mint Árva Bethlen Kata
Kocsis István monodrámájában
(veszprémi Petőfi Színház)

alakját. Ezért nyúlnak színházaink elő-
szeretettel Kocsis István monodrámái-hoz,
amikor jutalomjáték lehetőségét keresik
egy-egy művészük számára.

Jászai Mari - Spányik Éva

A megkoszorúzott - alighanem a legfris-
sebb Kocsis-dráma. Magyarországon
egyelőre csak az Alföld 1981. évi I-2.
számában olvasható, és a Kerényi Imre
rendezte veszprémi előadás - hazai ős-
bemutató.

Jászai Mari monumentális alakja való-
ban drámába kívánkozik, ez idáig azonban
valahogy nem volt szerencséje az utókor
színpadával. Földes Mihály Örök szerelem
című darabja - jó szándékú, ismeretter-
jesztő melodráma; Kellér Andor Bal
négyes páho l yában a Nagyasszony eléggé
méltatlanul megidézett mellékszereplő.
Csernus Mariann Életem címmel kom-
ponált Jászai-dokumentumdrámája a
Napló autentikus szövegére támaszkodva
nemcsak színészi, szerkesztői remek-lés is
volt: a visszaemlékezés esetlegességeit,
szertelenségét, elfogultságait lefaragva
egy olyan eszményítetten hite-les Jászai-
portrét teremtett, amely történelmi
távlatban igazabb, hitelesebb volt a
valódinál: a színház ügyének mindent
alárendelő, szuverén intellektust, az
önmagával és a körülményekkel min-
denkor a színvonal érdekében küszködő
művészt, a szenvedélyek halójában ver-
gődő, szeretők karján is magányos
asszonyt állította elénk.

Kocsis István kétrészes monodrámája,
amelyet Kerényi Imre jó dramaturgiai
érzékkel tömörített a veszprémi elő-adás
számára, egyetlen színpadi szituációba
sűríti Jászai önmagával vívott küzdelmét.
A fiatalabb és jelentéktelen pályatársnő,
Török Irma megsértésével

vádolt tragika az összehívott színházi
törvényszék előtt, kezében Szókratész
méregpoharával oly módon védekezik,
hogy egyben benyújtja a maga vád-iratát
az igazi színház ellenségei ellen. A
választás, amelyre Kocsis épít, az ön-
büntetés, az öngyilkosság lehetősége.
Ennek azonban Jászai élete és színpadi
szövege nemigen ad esélyt. Jászai, aki a
dráma szerint önmaga védője és vádlója is
a törvényszék előtt, nem éli át teljes
mélységében az öngyilkosság lehetőségét.
Sem pszichológiai hajlama, sem konkrét
oka nincs rá. Romantikus túlzással,
dickensi színekkel megidézett, keserves
gyerekkora, küzdelmes ifjúsága az adott
színpadi pillanatban már csak emlék,
ellenfeleinek acsarkodása küzdőkedvét
ébreszti. Ami pedig elkövetett és beismert
vétkeit illeti -- és itt elsősorban a
tüdőbeteg Reviczky Gyula szerelme elől
való megfutamodására gondolunk -, ezek
morális terhek, ha érzi is, nem
nyomasztják Jászait annyira, hogy
lelkiismerete halálba kergethetné.
Meglehet, Kocsisban is felötlött, hogy a
szerepjátszó tragika valójában csak
kacérkodik Szókratész méregpoharával.
Ám ha így lenne, akkor a lényeg el-
sikkadna a lényegtelen következtében: a
portréra a karikatúra árnya vetődne. Ezt a
megoldást azonban az író - helyesen

elveti. De mivel Jászai ilyen módon a
színpadi törvényszék tárgyalása előtt
valójában nem kerül válaszútra, a döntés-
szituáció is illuzórikus. Nem mintha nem
lettek volna Jászai életében választásra
kényszerítő helyzetek. Hiszen már a
pályája kezdetén mérlegelnie kellett a
Kassaival való házasság folytatásának esé-
lyét és a pesti karrier bizonytalan, ám
csábító perspektíváját. Később, a zenitre
érve, Jászai saját elhatározásából adott
kosarat a szirénszavú bécsi impresszári-
óknak, hogy magyar színész maradhasson.
Mindkét választás konzekvenciái életre
szólóak. És Kocsis egyiket sem kerüli
meg. De a színpadi monológban mindez
mégis csak epizód, emlék. Pedig a
monodráma - az élet sikereinek és ku-
darcainak rovatában felgyülemlett tétele-
ket összegező számadás; az elbeszélés
sodrában végül is diadalmas és keserves
epizódok váltogatják egymást, és az egy-
más sarkát taposó életrajzi adalékok el-
szívják a levegőt a hős drámája elől.
Kocsis a színpadon szinte megvalósítha-
tatlan biográfiai teljességre törekedett,
beleesett a gazdagság csapdájába. (A té-
nyekkel, nyilatkozatokkal túlzsúfolt
asszonyi monológból végül is éppen



a színpad művésze sikkad el. Spányik
Évának inkább csak becsületszóra hisz-
szük el, hogy Jászai Mari, a tragédia
műfajának nemtője, egy nagy stílus pró-
fétája, olyan korszakos tehetségű művész,
amilyen egy században csak egy van.
Csernus Mariann annak idején eldöntötte,
hogy sem maszkban, sem gesztusban nem
követi, utánozza Jászait: a lelkét kereste.
Spányik Évától is távol áll a külsőségek
öncélú kultusza. Játékában azonban mégis
a tragika esetleges vonásai - hisztérikus
alkata, szertelen temperamentuma,
fékezhetetlen egyénisége - kerülnek
előtérbe, és Jászai Mari emberi, művészi
nagyságával a személyiség szuggesztiója
hiján - adósunk marad.

Árva Bethlen Kata - Dobos Ildikó

Számomra (és talán mások, főként szak-
mabeliek számára is) Bethlen Kata drámá-
ja csak ráadás volt: néhány éve a budai
Várban Ronyecz Mária robbanó energiákat
felvonultató és legyőző, tragikus Bethlen
Kata-alakítása évekre feledtette velünk
Kocsis drámájának szerkezeti
gyengeségeit, elhitette velünk, hogy a hitét
védő protestáns asszony valóban az a nagy
erejű erdélyi Antigoné, az a tragédiát
érdemlő történelmi hős, akinek Németh
László tartotta. Ronyecz belül-ről élte át a
tragédiát és Bethlen Kata önmagával
vívott harcát, belső és külső
szabadságigényét. Ahogy öregedett, úgy
változott istenéhez való viszonya is; az
áhítatos tisztelet helyébe betüremlett a
lázadás, és élete végén a hivő lélek már
szinte egyenrangú partnerként perel, vitá-
zik az Úrral.

Jászai Mari nekrológjában többen is
leírták: a legkülönb Elektrával, Médeával,
Szapphóval és Gertrudisszal az utolsó
tragika szállt sírba. Azóta számtalanszor
elsiratták a tragédiát is. Tény, hogy a
tragikus hősnők és tragikus alkatú szí-
nésznők találkozása századunkban egyre
ritkább. De mivel időről időre mégis szü-
letnek tragikák - vagy színésznők, akik
készek vállukra venni Kántorné, Labor-
falvi Róza és Jászai örökét - számukra
hihetetlenül vonzó egy ilyenfajta, teljes ívű
tragikus női szerep, mint amilyet Kocsis
István kínál a monodrámáit szín-padra
állító színésznőknek. Erdélyben -
Szatmáron, Nagyváradon, Marosvásár-
helyt - mint olvastuk, többen is meg-
próbálkoztak vele, amíg a Kincses Elemér
rendezte előadásban Farkas Ibolya modern
ruhában, rövid hajjal, egy modern lélektani
dráma hősnőjévé - Árva

Bethlen Nórává- transzponálta a figurát,
lemondva még a nyíltszíni öregedés szö-
veg kínálta bravúrjáról is.

Spányik Éva - aki Magyarországon
először Győrben (később azután Deb-
recenben) adta elő Kocsis monodrámáját -
a dokumentumok szerint - a gyötrelmes
sorsú asszony, a kifosztott anya érzelmi
megrázkódtatását, tragédiáját állította
előtérbe.

Dobos Ildikó mintha akarva-akaratlan a
változatok teljes skálájából merített volna.
Az ő Bethlen Katájában nem az állandóan
megismételt erőgyűjtés, az újrakezdés a
lényeg, de nem is az istennel való
perlekedés, hanem a mélyen emberi,
shakespeare-i gondolat, hogy „légy hű
önmagadhoz!".

A hősnő eredeti önéletírását a lehe-
tőséghez képest híven követő szöveg
veretes szépsége nem vesztett, inkább
csak nyert a tömörítés által. Á pesti
előadás bírálói között akadt, aki azt ki-
fogásolta, hogy Bethlen Kata a színpadon
- előadást tart önmagáról. Dobos Ildikó
ezt a létező veszélyt oly módon hárította
el, hogy minden megidézett életszakaszt,
minden egyes személyes megpróbáltatást
teljes értékű drámaként élt át. Az ebből
következő szerkezeti töréseket Kerényi
Imre egyrészt jó érzékkel beiktatott,
esztétikus mozgás- és világításelemek-kel
védte ki, másrészt azzal, hogy lehetőséget
teremtett a monodráma zenei tagolására.

Csak az est második részében - már
Bethlen Kata sorsának igézetében derült
ki számomra (mivel a műsor is elhall-
gatja!), hogy Ujhelyi Olga nemcsak a
háziasszony tisztét tölti be ezen az estén,
hanem zsoltáros áhítattal, vészterhes
balladai tónusokkal előadott, régi nép-
dalokkal gazdagítja a drámát. Á veretes
prózai szöveget megszakító telt női hang,
a drámai erejű moduláció nem
díszítménye az előadásnak, hanem han-
gulati erejénél fogva is szerves része.

A főszereplő folyamatos, maszk nélküli
öregedését Dobos Ildikó felvállalja ugyan,
de mintha nem tulajdonítana neki
különösebb jelentőséget. A rendező ebben
híven követi a szerzői utasítást, illetve a
Királypincében látott pesti elő-adást.
Dobos Ildikó tizenhét évesen, hó-fehér
pendelyben robban be az életbe, a
színpadra, és ahogy vállára rakódnak az
évek, úgy ölti magára sorra a kikészített
sötét göncöket, a szoknyát, a mellényt, a
kendőt, a kötényt és végül az egész alakját
beburkoló vállkendőt. Ez a külsőséges
színpadi cselekvéssor a játék

ban valóságos és jelképes tartalommal
telik meg. Bethlen Kata alakja megtörik,
Dobos Ildikó mozgása fékezetté válik,
ahogy sorsának látható terheit magára
ölti. Megvénül, megkeseredik. a rázúduló
anyai fájdalom alatt megrokkan, de
valamit mégis megőriz egy-kori
önmagából: az élet értelmébe és a
cselekvésbe vetett hitet. Dobos Ildikó
alkatát tekintve eléggé kemény, szikár
ahhoz, hogy Bethlen Kata tántoríthatat-
lan, makacs küzdelmét hitelesítse, és elég
lírai, hogy a racionális ember sokszor
ellenőrizhetetlen érzelmi hullámzását is
kövesse. Jelenetről jelenetre úgy zúdítja a
nézőre a maga panaszáradatát, hogy
közben az előadásmód fegyelmével, némi
felcsillantott iróniával, a szöveg alól fel-
felbukkanó humorral megzabolázza a
szerep szertelenségét is, és mind-végig
elkerüli a melodráma buktatóit. A
komplex jellemábrázolás nemcsak ha-
tásos, de megnyitja az utat a katarzis előtt
is. Bethlen Kata példája csak úgy juthat el
a mai fiatal nézőkhöz, ha Dobos
Ildikónak elhiszik a legyőzötten is
győzhetetlen asszony végső igazságát -
megőrzött emberségét.

Mindkét monodrámának van még egy,
mostanáig említetlenül hagyott szereplő-
je: Neogrády Antal. A hagyományos
színlap díszlettervezőnek mondaná, de a
veszprémi program - teljes joggal - a
játéktér tervezőjeként említi. Mert a két
monodráma nem követel, sőt nem is tűr
„díszletet". Neogrády azonban úgy
alakította ki a főszereplők térbeli és tárgyi
környezetét, hogy a monológ valóban
színházi élményt adjon.

Annak idején a Bethlen Kata pesti ős-
bemutatója alkalmával minden kritikus
szóvá tette a suta és stílustalan párosítást,
hogy Kocsis drámája nem fér meg a
zseniális G. B. Shaw egy könnyű kézzel
írott, jelentéktelen játékával. Most a két
monodráma páros bemutatója újra bizo-
nyítja, hogy az összetartozó művek azo-
nos stílusú előadásban erősíthetik, támo-
gathatják egymást, és teljesebbé tehetik a
nézők színházi élményét. Ez történt most
Veszprémben, ezen a minden szempont-
ból rendhagyó színpadi randevún.

Kocsis István: Jászai Mari ( A megkoszorúzott)
(veszprémi Petőfi Színház) Előadja: Spányik
Eva.

Kocsis István: Árva Bethlen Kata (Az újra-
kezdő) (veszprémi Petőfi Színház)

Előadja: Dobos Ildikó.
Rendező: Kerényi Imre m. v. Játéktér:

Neogrády Antal. Jelmez: Hruby Mária.


