
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.

B . K .

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-
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ozások elmaradásáért, egy egyetemes jel-
ép félretolásáért igenis illetheti kritika.
risztusról, de magáról a Bibliáról is a
egyi Beszéd, az Utolsó Vacsora vagy a
assió nélkül hitelesen szólni: kép-

elenség. Tévedés ne essék: nem teológiai
zempontból hiányoznak ezek a részle-
ek, hanem igazi drámai mivoltuk miatt.

felemelő színházi este ebben a részben
aját lehetőségei alá csúszik. Ezt a
enyomást csak erősíti a Jelenések
önyvéből származó terjengős részlet,
ajd a végén a már-már kőtelezőnek

zámító Szeretet-himnusz.
Míg csobog az a csodálatos szószökő-
út, amelyet az emberiség közös él-
ényforrása táplál, a háttérben ott áll két

atalmas kőtábla, idő, szél barázdálta
elülettel, figyelmeztetőn. A függönyök-
el leszűkített, intim puha kis nézőtéren a
iros bő ruhában történeteket me

sélő asszony mögött kinyitják ezek a ke-
mény kövek (Csányi Árpád szerencsés
munkái) a tér és idő korlátait.

Azért arról a szép, archaizáló piros
ruháról meg kell mondani: kár, hogy
frottírból van. A közel ülők ezt azonnal
konstatálják. Szövött, rusztikus kelme
inkább illene ebbe a színpadi és nyelvi
környezetbe. (A ruha Vágó Nelly terve.)

Akárhány apróbb kifogást soroltunk is,
egyvalamit nem lehet vitatni: Csernus
Mariann-nak az „anyaghoz" tökéletesen
hozzácsiszolt előadásmódját, hang-
hordozásának, szövegejtésének, mozdula-
tainak harmóniáját, s legfőként izgalmas,
mához szóló értelmezését.

Károlyi Gáspár Vizsolyi Bibliája (Katona
József Színház)

Előadja: Csernus Mariann. Munkatársak:
Bodnár Sándor, Csányi Árpád, Simon Zol-
tán, Vágó Nelly.

SZŐDY SZILÁRD

Színház
a művelődési házban

Bemutatók Dunaújvárosban és Győrött

Magyarország legnagyobb „színháza" a
művelődési intézmények hálózata. Ter-
mészetesen a művelődési házak színházi
előadást befogadó tevékenységére kell
gondolnunk. Az utóbbi években azonban
nemcsak a színházakban létrejött, kész
előadások átvétele és forgalmazása a
jellemző erre a hálózatra, hanem egyes
előadások eleve művelődési házakban
készülnek, s így ezek bemutató-
színpadként is működnek.

Kétségtelen, hogy a színházakon kívül
létrehozott előadások abban a tekintetben
a legizgalmasabbak, hogy nem egy
állandó társulat teremti meg az elő-adást,
különböző belső és külső körülmények
nemegyszer szorító hatására, hanem egy
előadás megszületése szervezi maga köré
a társulatot. Ez elvileg - és jó néhány
példa igazolja, hogy gyakorlatilag is -
ideálisnak tekinthető.

Az utóbbi időben, úgy tetszik, a du-
naújvárosi Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban majd egy évtizede működő
Dunaújvárosi Bemutatószínpad ilyen
színházi műhellyé szerveződött. Ebben
szerepe van annak, hogy hosszabb-
rövidebb ideig egy-egy olyan művészeti
vezető, rendező köré épül a vállalkozás,
aki többnyire saját anyaszínházának erőit
vonultatja fel az általa életre hívott elő-
adásokon. És mivel a darabválasztás és a
szereplők kiválasztása kevésbé kötött,
mint „otthon", a művészi egyet-értés, az
együtt gondolkodás is jobban dominálhat
az ilyen közös munkában. Ez jellemzi
Valló Péter dunaújvárosi működését,
amelyet a többszörös arezzói sikerek is
fémjeleznek, valamint a legutóbbi Balázs
Béla-bemutató is tükröz.

A Győr-Sopron megyei Művelődési
Központ a szó eredeti értelmében alkalmi
társulattal mutatta be Páskándi Géza Az
eb olykor emeli lábát, avagy az elvarázsolt
rágógumi című groteszk zenés(ített) játékát.
Á játszók egy része a Kisfaludy Színház,
más része az Alfa Amatőr Szín-ház tagja.
A rendező Benkő József, aki már néhány
évvel ezelőtt az általa vezetett Arrabona
együttessel is színpadra állította ezt a
darabot.

Örvendetesnek tartom, hogy egy mű-

sernus Mariann (Vizsolyi Biblia, Nemzeti Színház) (Iklády László felv.)


