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lmúlás és humánum

ancsó Adrienne előadóestje a
adnóti Színpadon

gyanazt az élményt sokféleképpen lehet
télni, átérezni; s még többféleképpen lehet
egírni. Jancsó Adrienne új

lőadóestjének anyaga, a versek és pró-
arészletek sokszínűen, különböző módon
s más-más szemlélettel mind az öregség,
z elmúlás élményét idézik fel. Arany
ánostól Pilinszky Jánosig megszólalnak a
IX-XX. századi magyar irodalom

egjobbjai, akiknek meg-adatott, hogy
egéljék az életnek ezt a szakaszát; s

éprajzi gyűjtésekből is hallunk
észleteket.

Ebből a sokféleségből azonban nem
supán egy műsor jött létre, Jancsó
ndrienne nemcsak előadja, felvonultat-ja

sokféle hangot, hanem egységes
ompozíciót teremt belőlük, egységes - de
okrétű - üzenettel. Varázsának titka, hogy
nálló műalkotást hoz létre a szín-padon,
ely már távolról sem csak az öregségről

zól, hanem hitvallás lesz: Jancsó Adrienne
itvallása az életről, az emberről. S ebből a
zemélyességből, ugyanakkor a szerkezet
ondolati, hangulati ívének feszültségéből
red, hogy az előadás végig lebilincseli kö-
önségét, s a valódi katarzis érzésével
ávozunk.

A megnyugvás, a derűs kívülállás,
gyanakkor az élet „tudásának", megélt
irtoklásának hangján szólal meg az es-tét
ndító prózarészlet, Kaffka Margit Színek és
vek című regényéből:

„Szép nagy csendesség van körülöttem
ó ideje már ... Hírt adhatok a fiataloknak,
kik borzadva félnek tőle: az öregség nem
lyan szörnyűséges és határozott rossz,
int ahogy messziről látszik. Egy állapotot

em érez az ember erősebben a másiknál, s
em érzi híját olyan dolgoknak, amikre
aló hajlandóság kimúlt belőle ... már az
letben elváltozunk, nemcsak a halál-
a n . . . " - s ezeknek a soroknak mögöttes

artalmait bontja ki valójában az egész
lőadás.

Az est első részében azok a művek
zólalnak meg, melyek derűsebb oldaláról
özelítik meg az öregedést. itt az élettel
aló nyugodt számvetés hangjai

dominálnak; bölcs szembenézés a halállal
és önmagunkkal, halk és derűs búcsú a
humor, az önirónia és néha a lázadás
hangjaival átitatva (például: Weöres:
Vénülő' pasas, Babits : Botozgató, Ne mondj
le semmiről, Szabó Lőrinc: Mozart hall-
gatása közben). S ez a derű sokszor egészen
a komikumig (Arany János: Aj-váj) és a
groteszkig (Jékely Zoltán: Efruzén, a
százegy éves asszony) éleződik, ami fokozza
az előadás dinamizmusát, s úgy old fel
egy pillanatra, hogy köz-ben észrevétlenül
a feszültség csúcsán tart: a groteszk
ábrázolással a nevetésbe vegyül a
szorongás, a szánalom, a fáj-dalom
érzése.

Az előadás második része - ahogyan
kiteljesedik az élet végén álló ember
élethez és világhoz való viszonyának
ábrázolása - a tragikum felé hajlik.
Megjelenik a keserűség és a gyász érzése,
a derűt felváltja a kétségbeesett ka-
paszkodás az életbe.

„Miért nem élheti ki az ember az élet-
ben a lelki erejét is, nemcsak a testit? Ezer
szép tervét viszi a sírba." - írja Jászai Mari
naplójában; s az öreg parasztasszonyok
így pörölnek Gazda József gyűjtésében:
„Jaj, be szerettem a munkát!" De még a
test lassú leépülésének panaszolása
közben (Bolyai János:

A test romlása, Füst Milán: Öregség) sem a
lemondás, az élettől való elfordulás
jellemzi ezeket a megnyilatkozásokat; nem
az élet felől nézett halál félelmetessége
jelenik meg, hanem a halál küszöbéről
nézett élet érvényessége és értéke. S
ennek a gondolatnak a jegyében zárul az
előadás Arany János: Mindvégig című
versével, mely egyben visszacseng az
indító Kaffka Margit-részletre, s lezárja a
bejárt gondolati és érzelmi ívet, a
közönségben gondolatok és érzések so-
kaságát hagyva maga után.

Mert Jancsó Adrienne előadása felkavar
és gondolkodtat. A műveket úgy válogatta
össze, hogy láttassa a szánandó embert és
a diadalmast, a halál ellen lázadót és a
bölcs megnyugvót; hogy magunkra
ismerjünk s rádöbbenjünk az emberi lét
folyamában saját véges létünk
groteszkségére, de szépségére és ko-
molyságára is; hogy a színházat elhagyva
számba vegyük önmagunk helyét az
emberi világ egységében. Ezen az elő-
adáson nemcsak kapunk, hanem megmé-
retünk. S ez nemcsak az időseknek üzenet
az elmúlás természetességéről, a búcsú
percében is az élet nagyszerűségé-ről, a
puszta lét öröméről és fájdalmáról.
Ugyanúgy szól a fiatalokhoz is, beszél
nekik az emberről, a bölcsesség-
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ről, az élet rejtett titkairól s arról, hogy m i
a lét és mit jelent az emberség meg-
őrzése. Jancsó Adrienne tanít, amikor az
öregek szemüvegén keresztül láttatja a
világot, s bennük és általuk szólal meg.
Olyan egységet épít ezekből a művekből a
színpadon, melyben egyszerre van jelen az
idős emberekre jellemző konkrétabb tudás
és tapasztalatkincs; az öreg-korban
visszatérő gyermeki gondolkodás
dacossága, naivsága, nyűgössége és játéka;
ugyanakkor a képesség a lét
szimbólumokban való megragadására, az
általánosított, mégis mély életértésre.

E három pólus összeötvözése teszi - a
művek kiválasztásában és az előadásban,
játékban egyaránt - ezt az estét Jancsó
Adrienne művészi és emberi hit-vallásává.
Mintegy eddigi művészi pályájának
szintéziseként arra tanít, hogy vállalni
tudjuk és vállalnunk kell az embert:
nyomorúságainkat és örömeinket,
megalkotott és félbehagyott műveinket és
végességünket is.

Az előadás folyamán egy percre sem
veszti el hitelességét ez az üzenet. Jancsó
Adrienne minden külső eszköz nélkül -
arcával, hangjával, testével - teremti meg a
játékkal való teljes azonosulás lehetőségét.
Minden pillanatban átváltozik: hol a
távolságtartó irónia és önirónia hangján
szólal meg, hol a halálra készülés
gyötrelmében vergődik, vagy groteszk
jellemet varázsol gesztusaival és
hanghordozásaival. De ezek a váltások
nem hatnak zavaróan, nem bontják meg az
előadás egységét, mert a művésznő
olyannyira birtokában van a nyelvnek -
legfőbb eszközének -, hogy soha nem üt
meg hamis hangokat. Ugyanakkor sodró
lendületű játékát a mértéktartás, a
fegyelem, a lélekábrázolás pontossága
jellemzi.

Az est sikeréhez hozzájárult Bencze
Zsuzsa rendezése is, a beállítások térbeli
megkomponáltsága, a fényhatások han-
gulati szerepe. A színpadkép Péterfy
László munkája - eszköztelenségével és
pasztellszíneivel megadja az alaphangu-
latot, harmonizál az előadás tartalmaival.
Nem az élet harsányságát, keménységét
jelzi, nem a mindennapok szüntelen
tevékenységére utal, hanem a gondolati
cselekvésre, az emlékezésre. Kaffka Margit
idős asszonyának világába vezet.

Botozgató. Jancsó Adrienne előadóestje
(Radnóti Miklós Színpad)

Rendező: Bencze Zsuzsa. Színpadkép: Pé-
terfy László.
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A színésznő Bibliája

Válogatás Károlyi Gáspár
Vizsolyi Bibliájából
Csernus Mariann előadásában

Csernus Mariann az Istent kísérti - jelen
esetben a szó szoros értelmében is -: az
előadóestnek, az iszonyatos teher egyedüli
vállalásának hatalmas a kockázata.
Csernus Mariann időről időre mégis
magára veszi ezt a súlyos terhet és el-
hordozza. Pszychéje, Jászai Marija nagy
jelentőségű a hazai előadóművészet tör-
ténetében.

Most a Bibliából, hangsúlyozottan
Károlyi Gáspár V i z s o l y i Bibliájából ál-
lította össze estjét a rendező Bodnár
Sándor segítségével a Katona József
Színházban. Ez hálás, garantáltan sikeres
vállalkozásnak tetszhet. Veszélye is éppen
ebben van. Az örömet, hogy a B i b l i a
végre kezd közkinccsé válni, kiderül róla,
hogy nemcsak vallásos emberek kezébe
való, könnyű rávetíteni mindenre, amin
„Biblia" címke díszeleg. A művészi
megjelenítés értékét elfeledtetheti,
elnyomhatja a „végre szabad!" rajongó
lelkendezése; a népművelő szándék
dicsérete előnybe kerülhet a szín-padi
produkció megítélésével szemben.

Tudjuk, hogy nem lehet elégszer bi-
zonygatni: a Biblia a z európai ember
történeti önismeretének forrása, a magyar
irodalom felét nem lehet megtanítani,
érteni nélküle, naponta használjuk e g y - e g y
mondását köznyelvi fordulatként:
útmutatásai, kinyilatkoztatásai pedig
százezrek számára vezérlő élet-elvek. Ha
egy velünk élő másik világ-nézetet meg
akarunk érteni, annak alap-vető
„dokumentumát" is ismernünk kell. Es
még sorolhatnánk, mennyire, kiknek és
miért fontos ez az alapmű.

Csernus Mariann azonban sokkal jobb
ízlésű művész annál, hogy ezt a mostani
(egyébként igen hasznos) konjunktúrát
könnyű sikerszerzésre használja fel. No-
ha felvállalja az ismeretterjesztő, köz-
művelő feladatot is, válogatásának alap-ja
a megjeleníthetőség. Azokat a részeket
mondja el tehát, amelyekből a Bibl i a
emberábrázoló ereje süt ki. Ez főleg a
műsor első részére, az ószövetségi
darabokra vonatkozik. Hátborzongató s
ugyanakkor természetes, ahogy Csernus
ama hat nap eseményeit elősorolja: „És
látá Isten, hogy minden, amit terem-

tett vala, ímé igen jó." Egy játékos
gyermek cselekedetei ezek, egyidejűleg a
játékszerek félelmes önállósodásának
kezdetei is Csernus interpretációjában.
Ábrahám, Izsák, Jákob, József történeteit
úgy adja elő, hogy mese, példázat,
legenda, dráma egymásba ötvöződik.
Emberi gesztusokat hosszabbít meg úgy -
hanggal, taglejtéssel, akárcsak egy intésre
emelt ujjával -, hogy egy évezredes sor
kiindulópontjait látjuk meg bennük.
Ézsau csapja be először az apját, Dávid
kívánja meg először a más feleségét: s de
sok jő még utánuk, de keservesen
lakolnak meg! Csernus remek intuícióval
képes érzékeltetni a kettősséget: az
emberi helyzetek közösségét és a
történetileg hozzájuk tapadt pátoszt,
intést, prófétálást. A Biblia így tarka
emberi képeskönyvvé válik, igazi esz-

tétikai élvezet forrásává.
Károlyi Gáspár halhatatlan nyelve csak

erősebbé festi a színeket, egy idő után
eltűnik a „valák" és egyebek szokatlanul
csengő archaizmusa, és az ódon igék az
egyetlen lehetséges megszólalási formává
válnak.

A második rész válogatása már nem
dicsérhető egyértelműen. Való igaz, az
Ószövetség egyöntetűbb, zártabb, mint az
Újszövetség. Érthető, hiszen egyetlen
homogén közösség gondolkodás- és szo-
kásformái forrasztották egybe részeit. Az
Újszövetség nem a Törvény, hanem egy
ember példázata. Mivel az össze-állítás a
V i z s o l y i Biblia címet viseli, akarva-
akaratlanul keresztmetszetté kell lennie.
Jézus Krisztus alakjának félre-tételével
az egyensúly felbillen. A második részt
Csernus az Énekek Énekével indítja.
Megrendítően szól, a szerelem alfája és
ómegája ez. De túl gyakorta idézett, más
fordításban talán szebb is: mindenesetre
szétzúzza azt az ívet, amely töretlenül
húzódik a Teremtéstől a fő alakokon
keresztül Ézsaiásig. Az Énekek Éneke
ezért kicsit szervetlenül (egyébként a
Biblia szövegé-ben is ekképpen áll) kerül
Krisztus születésének Máté alapján való
elmondása elé. Krisztussal tovább már
csak János 1 5 . 1 - 2 7 („Én vagyok az
igazi szőlő-tő . . .") szerint találkozunk.
Jézus alak-ját számtalan, élesebbnél
élesebben metszett képben,
kinyilatkoztatásban, tett-ben meg lehetett
volna ragadni, olyanokban, amelyek
színpadi hatásossága is jelentékenyebb.
Hogy épp János és épp ez a hasonlatsor:
ezért Csernus Mariann még nem róható
meg. De a nagy, összefoglaló,
reprezentatív megnyilat-


