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Illyés műve, a Tiszták, a történelemmel
szembenéző, annak hűvös, megsemmisítő
és fenntartó folyamatát el nem foga-dó, a
morál és az emlékezet nevében tiltakozó
felelős ember alkotása.

A dráma szándéka szerint - műfaját
tekintve - tragédia, ám nem egy ember
sorsát idézi fel, hanem egy - kiirtott -
népnek állít emlékezetet. Illyés alapprob-
lémája - amelyet túl ezen a drámán, ta-
nulmányokban és versekben is, de e be-
mutatóhoz írott szövegben újra megfo-
galmazott - a „közbűn" kérdése, azaz a
történelemben minduntalan megtörténő
népirtásban való akart-akaratlan részvétel
botránya. Senki sem vitathatja el, hogy e
probléma - s ez megrázó élő, senki sem
vitathatja, hogy valóban van-nak népek,
amelyek emlékezetét, mint a dráma is
többször kimondja, mind-össze a Biblia

- ha - őrz i .

Ám e probléma felismerése, és annak
elismerése, hogy mindez újra és újra épp
az elpusztított népek fennmaradásának
okán tudatosításra szorulhat, sem menthet
fel a korlátozott érvényű, de elke-
rülhetetlen kérdés megválaszolása alól.
Esetünkben: milyen drámai maggal bír e
probléma. Pontosabban: e megrázó és
általánosságában érvényes kérdést meny-
nyiben látjuk a maga különösségében
érvényesülni, miképp jelentkezik jelen
esetben a provanszál nép sorsa a dráma
formájában. Milyen típusú konfliktusokon
keresztül érvényesül a történet, mennyi-
ben válik feloldhatatlan érdekellentétek
tettekben vagy szavakban megfogalma-
zódó, sorsokon át érvényesülő erőterévé,
és mennyiben marad meg a jók és a
rosszak kettősségében. A kérdés tehát az,
hogy a morál és történelem dicho-
tómiájában fogalmazott mű drámaisága
mennyiben vált inherenssé, és mennyi-ben
maradt a Tiszták a személyek konfliktusa
ellenére is csupán a jók és a rosszak
küzdelme. Ugyanis a végletekig
csupaszított szerkezet következménye a
darabon végighúzódó dualitás. Egyik
oldalon a vitathatatlan igazságukban
meghalók, a montséguri vár védői, másik
oldalon a minden esetleges szemé

lyességük vagy emberségük ellenére a
priori rosszak, a támadók, akik kiirtani,
máglyahalálra ítélni jöttek ezt a népet. A
konfliktus lehtősége tehát a darab
kezdete előtt lezajlott, a történelem által
megkevert kártyák kiosztattak. A ka-
tolicizmus győzedelmes, az albigensek
vesztettek. A T i s z t á k már a végjáték
műve, a befejezésé, amely egyrészt meg-
rázó, másrészt viszont épp a küzdelem
teljes befejezettségénél fogva szinte alig
ad alkalmat drámai konfliktusokra. Amit
látunk, az elszomorító és döbbenetes.
Oly felháborító, hogy erkölcsi és drámai
érzékünk itt mát nem sokat kereskedhet,
valójában csak a vak nem látja, hogy
kinek van igaza. A végjátékból már
hiányzik a döntés oly drámai izgalma, a
választások alakulása, a szituációk meg-

születése és robbanása, s így elkerülhe-
tetlenül hiányzik a személyesség minden
drámai stílusváltás ellenére csorbítatlan-
nak tűnő hitele is.

(Ha a népek sorsáról van szó, a népek
művét reprezentáló alkotásokról, akkor
nem véletlenül merül fel az epopeia
műfaja. A görögség nagy tragikus korszakát
így Homérosz reprezentálja, míg a görög
ember tragikus sorsát már a dráma. Illyés
művének tárgyválasztása, indítéka és
szárnyalása is eposzi, míg műfaja nem az.
E diszkrepancia feloldhatatlanságából
következnek mindazok a kérdések,
melyekkel a rendezésnek is szembe kellett
néznie, innen eredtek a statikusság
problémái, amelyek aztán az előadás
leginkább meghatározó elemévé váltak.)
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Illyés történelmi alapproblémáját a
személyek közötti viszonyok szintjén is
érzékelteti, ám túlságosan világosan lát-
hatóak azok az összefüggések, melyek a
szereplők egymáshoz való viszonyait
meghatározzák. Fekete-fehér egyértel-
műséggel érvényesül a Walter Benjamin
által megfogalmazott, egyébként jóval
kétértelműbb formula: „A sors az élők
bűn-összefüggése." (Angelus novus,
Budapest, 198o, 63. old.) Ám ezek a
sorsösszefüggések minden kidolgozott-
ságuk, árnyaltságuk ellenére is vissza-
utalnak a kettéosztott világ merev szer-
kezetére. A tragédia általánosságát meg-
erősíti és így befolyásolja egy a jók és a
rosszak világainak határán át húzódó
háromszöghelyzet. Perellának, a vár
(nép) védőjének felesége (Corba) vala-
mikor a várat (és a népet) támadó pápai
legátus, Pierre-Amiel szeretője volt, még
ha csak egy csalárd éjszaka erejéig is.
Innen is ered Corba vonzalma az albi-
gensek iránt, Marty püspök híveként
keres feloldozást egyszeri vétkére, a
megcsalás bűnének feloldása végett for-
dul az eretnekség felé. Perella francia, aki
fontosabbnak tekinti származásánál a lo-
vagságot, azaz az egyetemes morált, az
általános becsületet, ennek okán kétféle-
képp keveredik bele az eseményekbe.
Egyrészt morálisan a priori elkötelezett a
provanszál nép oldalán, hiszen becsü-
letérzéke nem engedheti, hogy azokat
kiirtsák. Másrészt hozzájuk fűzi, akár
akarata ellenére is, felesége egyre erősödő
vonzalma Marty és az albigensek meg-
váltáshite iránt. Itt rejlik a drámai mag
lehetősége, amint beláthatjuk, hogy bi-
zonyos mértékig épp a morál egész dara-
bot meghatározó egyetemességének okán
itt is vész el. Ha ugyanis Perella morá

lisan is abszolút feddhetetlen, amint az,
hiszen lovag, tehát a priori a gyengék és
támadottak oldalán áll, akkor a szerelmi
konfliktus szála mindössze gazdagít-hatja
a cselekményt. Humanizálhatja azt, de
már nem változtathat rajta alap-vetően.
Perella megrendültsége, majd csalódása
és kiégettsége azért nem válhat konfliktus
forrásává, mert a morális feddhetetlenség
abszolút parancsa ennek ellenére van. Ő
nem egyszerűen ember, hanem példázat
és hős - az eposzi igény érthetően ezt
sugallja -, azaz a szerelmi becsapatottság
már nem befolyásolhatja amúgy is
egyértelmű döntéseit. Ez növelheti
tiszteletünket a hős iránt, ám nem teremt
lehetőséget a konfliktus-helyzetek
kialakulására. Így a személyesség
nagyobbrészt külsődleges marad, úgy
tűnik, hogy elkerülhetetlenül az előzetes
prekoncepciókhoz idomulnak a
szituációk, és nem a drámai ívből, a
sorsok alakulásából bomlik ki az általá-
nos tanulság. A drámát teremtő kettősség
egyben előre le is zárja annak gazdag
kibontakozását.

Így Corba drámája is magányos és el-
szigetelt marad, amely nem befolyásol-ja
a cselekmény alakulását, mindössze
hitelesebbé teszi saját választását, önkén-
tes máglyahalálát. Egykori, gyűlölt ked-
vesét, a pápai legátust kövek temették
maguk alá, férjétől elidegenítette saját
bűne, s a nép, melyben megváltást kere-
sett, épp pusztulásának óráját éli. Nem
sok keresnivalója van e földön. Ez így
tisztán és logikusan belátható. Egyértel-
műen és tévedhetetlenül követhető. A
probléma azonban az, hogy a konfliktus
egyértelműsége itt némiképp túlzott,
Corba nem választ két világ között, őt
már egy bűnhődési folyamat legvégén

látjuk, amely egybeesik egy másik,
ugyanitt lezajló folyamattal, a provanszál
nép pusztulásának történetével. A
magánélet és történelmi sors tehát együtt
futnak, a drámai négyest, Perellát, Cor-
bát, Pierre-Amielt és Martyt összefűzik
életük eseményei, de mindazt, amit így
tesznek, megtennék enélkül is. Perella
mindenképp védené a várat. Amiel min-
denképp támadná, ha nem ő, hát más.
Corba bűne - a kor erkölcse szerint - bűn
maradna, Marty sem tenne mást, ő
mindenképp a halált választaná.

Így ha egyszerre fut is e két szál, nem
olvad össze, nem válik egy formává.
Nem alakul ki annak a különösségnek a
lehetősége, melynek révén az eltérő sí-
kokon játszódó cselekmény nem lenne
ilyen egyértelműen széjjelválasztható, és
amely révén az eltérő konfliktusok
összeolvadnának, egyedi minőséget te-
remtve. Ugyanígy a morál által diktált
egyértelműséggel alakul Azalaisnak, Pe-
rella lányának és a katolikusoktól átpár-
tolt Gérard lovag szerelmének drámája is.
A lovag, megbizonyosodván szerelme
országának morális fensőbbségé-ről, saját
katolicizmusának indokolatlan
intoleranciájáról, habozás nélkül átáll.
Pusztulása ugyancsak megrázó, de nem
drámai. E lovag semmi mást nem tett,
mint követte a morált, a lovagi etika sza-
vát. Ebben a keretben játszódik le a tör-
ténet, amely minden belső problémája
ellenére is, akár esetleges húzásokkal is,
feltétlenül pontosan funkcionálhat. Hi-
szen Illyés a dráma végén felléptetett
hőse, Des Arcis, a világi hadak fejének
figurájában lehetőséget nyújt egy akár az
egész darabra is általánosítható szemlélet
megteremtésére. E figura egész egy-
szerűen szakmájának tekinti a lovagságot,
amellyel kényelmesebben intézheti el
valójában ítéletvégrehajtó feladatát.
Szemlélete e hősök között ezért is meg-
hökkentő. Des Arcis szakember, akit a
máglyához kellő és tavasszal is beszerez-
hető fa és gyanta érdekel, akit a perellai
eszmény csak mint etikett érint. Undora a
papoktól a profi undora a túlzóktól. E
mélyen reális, és csak ebben a szöveg-
összefüggésben groteszk figura pontosan
mutatja, hogy nem lenne idegen a műtől
egy bonyolultabb, többrétű szer-kezet
lehetősége sem.

Mindez vitathatatlanul Perella hősi-
ességének és eleve elszántságának szük-
ségképpeni tompításához vezetne. A hő-
siesség csökkenésének árán viszont pon-
tosan érzékeltethetnénk a történelembe
belekeveredő ember tragikumát. Nem
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oly távoli Perella alakjának ilyen értel-
mezése, mint ezt például jelen előadás
alapján hihetnénk, hiszen a kívülállás
bemutatására nemegyszer nyílik lehetőség.
Perellát Pierre-Amieltől nem a vallás,
hanem annak küldetése választja el, és
Marty atyával épp oly élesen szem-ben áll,
mint amilyen hűen védelmezi ugyanakkor
az ő életét is. Ot hidegen hagyja Marty
papolása, Isten helyett inkább a nép élete
érdekli, amint ezt Martyval való
dialógusában világosan ki is fejti. Corbával
való magánélete csődben van, utóbb rá
kell döbbennie arra is, hogy az asszony
Pierre-Amiellel való kalandja miatt tartja
tőle távol ma-gát, azaz ő szenvedi meg
annak bűnét is. Mindezek olyan
mozzanatok, amelyek révén árnyalható és
tagoltabbá tehető a mű. Ám kérdés, hogy
Kerényi Imre rendezése miként járt el,
milyen megfontolásokkal is közeledett a
rendező a Tisztákhoz.
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Kerényi látható alapintenciója e dráma
ünnepiségének, emeltségének, klasszi-
kusságának hangsúlyozása volt. Ennek
megfelelően egy minden ízében és jele-
netében végiggondolt, következetes, ám
egysíkú és totalitásra törekvése ellenére is
jelentésszegény előadást láthattunk.
Egyértelműbben fogalmazva: egy lassú
ünnepélyességében unalmas előadást.

Kerényi a klasszicitás és az emeltség
nevében minden mozzanatot látványosan
és kimódoltan tervezett meg, nincs e
három felvonásnak egyetlen olyan jelenete
sem, melyet ne hatna át a szándék szerinti
áhítat és költőiség. Mindez nem vezet jóra.

Elsősorban és egy ilyen erőteljesen
látványcentrikus előadás esetében ez ki-
váltképp döntő - a díszlet és jelmez, Götz
Béla m. v, és Vágó Nelly munkái -
rendezői koncepcióval szorosan egybe-
vágó, azt szolgáló, ám külön elemzendő
kérdéséről van szó. Az előszínpadot rácsra
fektetett pajzsok borítják, a függöny
felemelkedésekor pedig valóban ott
emelkedik az egész teret kitöltő
Montségur. A díszlet, a várbelső az egész
drámát meghatározza: az intenció világos,
a néző is bezárt ebbe a várba, a dráma e
magasába, a történelem oly kíméletlen
történetébe. Mindenhol lép-csők, bástyák,
falak, a vasrácsból épült díszlet csak
minimális mozgástereket hagy meg. A
dialógusokat minduntalan befolyásolják a
szintkülönbségek, a szereplők a legritkább
esetben beszél-

hetnek egymással ugyanolyan magasról. A
probléma technikai, ám szimptomatikus.
E díszlet valójában nem játék-tér.
Látványos és a felvonások kezdete-kor
feltűnő párafüggönyből kibontakozó
élőképek beállítása szempontjából feltét-
lenül hasznos. Ám játszani szinte lehe-
tetlen benne; a szűk és helyenként élet-
veszélyes lépcsők, folyosók azt sugallják,
hogy a színészek a pszeudowagne-
riánusan totális koncepció kulisszái csu-
pán. Erről ugyan nincsen szó, de a szí-
nészek nemegyszer keserűen kínlódnak,
hiszen egy-egy jelenet folyamatos moz-
gást, állandó koreográfiát követel, ami
ezen körülmények között a lehető
legnehezebb, játékot szinte lehetetlenné
te-vő feladat. A viselt jelmezek ugyan-
csak kétértelműek. Gyönyörűek a csil-
logó-villogó rézpajzsok, mellvértek, sú-
lyos szövetek., mintha a múlt századi
operaházból kerültek volna ide. Ám e
ruhákban, köpenyekben kissé megnehe-
zedik a járás, ami megint csak az előadás
ütemének a rovására megy.

Götz Béla munkája tehát nagyban hi-
báztatható, a tempóvesztés nemegyszer a
minimálisra szorított járáslehetőségekből
ered. (Ebben a térben két gyors ugrás
sem végezhető el, hiszen a színész
folyamatosan lépcsőkbe ütközik,
amelyeket kényszerűen beletervezve
mozgásába, útja lelassul, újra megtörik.)
Ugyanakkor Kerényi kissé túlzottan is
kihasználja a díszletet. Ha kis epizód is,
de mindenképpen jellemző a túlkonst-
ruáltságra Perella és Vilmos mester egyik
jelenete. A molnárral, a megkö-
zelíthetetlen vár egyetlen titkos útjának
ismerőjével beszélgetvén Perella elindul
Vilmos barátaival is tárgyalni. Semmi
okuk nincs arra, hogy már a várban lé-

vén, a nehéz utat mutatandó, a díszlet
külső oldalán másszanak ki a színpadról.
Ha egyszer Perella és Vilmos már a
várban van, miért másznak megint ki?

A díszlet, az egész látvány meghatározó
elemei a már említett élőképek is. Marty
hívei, a csuhákba öltöztetett énekkar hol
gyertyával kezében, hol anélkül,
felvonásról felvonásra elfoglalja helyét a
karzatnyi lépcsősorokon, és hol
szerencsésebb, hol teátrálisabb kórusokat
hallhatunk. Mindennek a merő
látványosságon, a hangulat elszánt emelé-
sén kívül semmi funkciója nincsen, és a
kórusok kígyózóan tekergő kivonulása -
ahogy elhagyják a lépcsősorokat - inkább
unalmas, mintsem emelkedett.

Ám az ünnepélyesség befolyásolja a
szereplők mozgását, magatartását,
hanghordozását is. Az első felvonás
nagyjelenetében Pierre-Amiel
érkezésekor Trokán Péter kitárt, merev
karral lép a színre, egyik kezében kard,
másik kezében kereszt. Hosszú percekbe
telik, amíg Trokán némiképp
természetesebb pózt vesz fel, ám érthető,
hogy két tekintélyes méretű fémtárggyal a
kezében minden mondata sikerületlen,
gátlásos, mondvacsinált. De nem pusztán
őt befolyásolja súlyosan a rendezői
utasítások sora. Bessenyei Ferenc Marty
püspökként nem elég, hogy a többiek
által is kifigurázott „karáldását"

osztogatja jelenetenként, ám ugyanakkor
tekintélyes husángot is hordoz magával,
ami sikerületlen jelmezével együtt inkább
nevetséges, mintsem meghökkentő.
Ugyan-csak érthetetlenül tervezték
nagyméretűre Sinkovits kardját is: e
szerszám inkább tűnik hóhérok kezébe
valónak. De meg is bosszulja magát,
lépcsőn felfele menet külön figyelnie kell
a színésznek
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arra, hogy kard és ő egyaránt épségben
feljussanak. Rubold Ödön Gérard lo-
vagként, amint csak alkalma nyílik rá, fél
térdre ereszkedik, s így némiképp az a
benyomásunk támad, hogy egy operettből
idekerült huszártisztet, nem egy középkori
lovagot látunk. Perellára fel-esküdvén fél
térden állva oly mozdulatlanul nyújtja át
kardját, ahogy hosszú évek óta nem
nyújtottak át kardot Közép-Európa
színpadain. Az operaházi statikusság és az
ironikussá váló beállítottság itt bosszulja
meg magát a legvilágosabban.

Súlyos probléma Corba és Pierre-Amiel
szerelmének megoldása is, amelyet
Kerényi egész meghökkentő módon kívánt
a maga bonyolultságában világossá tenni.
A szöveg szerint itt érthetően és világosan
a test ördöge elleni küzdelemről van szó.
Corba újra szembekerülvén a gyűlölt
pappal, percekre el-el-veszíti önuralmát, s
ha hagyja is, hogy az ismét felidézze
múltjukat, újult erővel tépi ki magát
karjaiból. Kerényi e váltásokat
összekötötte két effektussal. A csábítás-
csábulás perceiben alsó fények villannak
fel, és felerősödött tücsökzaj is hallható,
gondolom, ama toulouse-i kert emlékét
idézendő. De ezt halljuk Pierre-Amiel
halála után is, Corba egyedül áll a
kísérteties világításúra hangolt színpadon,
és a tücskök fémesen, gépiesen ciripelnek.
Kerényi teljesen indokolatlanul használja
ezt az effektust, a szöveg önmagában
érthető és értelmezhető, ezzel viszont
lehetetlenné teszi színészei helyzetét. Így
nincsen más dolguk, mint alkalmazkodni a
tücsök-szünet-tücsök kínos, szövegre
erőltetett ritmusához. Mindez látványos és
hatásos, ám a külsődleges eljárás csak a
további egyértelműsítésre és így a
színészek eszközeinek lehetetlenítésére
szolgál. Épp ezért nem is csodálkozhatunk,
amikor Trokán Péter a díszlet sarkába
szorítja Corbát (Hámori Ildikó), aki valami
végtelen avítt vonaglással retteg, míg
Trokán már-már a rémfilmeket idéző
módon, ide nem illően vicsorog.

Summa summárum: Kerényi egyrészt
ügyelt a részletekre, némiképp a túlzásba
menően is; minden jelenetet meg-tervezett
a külsődleges látványosság szintjén.
Másrészt mindez nem helyettesíthette a
darabértelmezést, az elfogulatlan, objektív
elemzést magát. Világosan kiderült, hogy
az előzetes ideológiai koncepció, az
ünnepélyesség feltétel nélküli
hangsúlyozása alig színpadképes. Á
túlzásba vitt teatralitásból, a drama

turgiai megoldások hiányából így felol-
datlan képek sorozata lett, az előadás
minden szervezettsége, koncentráltsága
ellenére is apró epizódok sorává hullik
szét. Ezt jól mutatja a darabzáró kép is.
Perella utolsó monológját követően a
hátsó függöny is felemelkedik, s az imént
oly látványosan kivonuló mártírok tűnnek
ismét fel: vörös függöny mögött, füstben,
gyertyával a kézben emelvényre állítva,
világosan tudtunkra adva, miben is áll a
mártírium, hogyan is néz ki egy máglya.

(Adódik a kérdés, mennyiben tanult
Kerényi a Jancsó Miklós által megterem-
tett formaelvekből. Külsődleges érte-
lemben bizonyosan. Vonulások, gyer-
tyafények, kórusok, galamb, párafüggöny,
lobogó máglya. Csak a meztelenség
hiányzik, érthetően. Ám mindez megint
csak azt mutatja, hogy a rendezői akarat
és a megvalósult előadás eredménye
között komoly távolság húzódik. Jancsó
formanyelve, a látványosságok általa
strukturált módja nem olyan napra kész
ötlet, amely minden helyzetben geg
gyanánt felhasználható. Sokkal inkább a
helyzettől függ egy-egy gesztus értelme,
értelmezhetősége. És itt megint csak ezek,
a konkrét helyzetek, a szimbolikussá
emelés lehetőségének alapjai hiányoz-
nak.)
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Á darab egyik kulcskérdése a Perella-
Marty kettős színészválasztása, hiszen e
két figura egyénisége meghatározhatja az
egész előadás alaphangját. Sinkovits Imre
Perellája megítélésem szerint adekvátabb
az Illyés-műhöz, mint a Kerényi-
koncepció egésze. Mindez annyit jelent,
hogy Sinkovits nemegyszer mást játszik.
Árnyaltabb, bensőségesebb, emberibb,
ahol módja nyílik rá, nem a priori
tragikus. Hétköznapi, vívódó, tanácstalan
ebben a „kettős éjszakában". Ilyen például
Hetényi Pállal (Vilmos mester) közös
jelenetében, ami az egész elő-adás egyik
leghitelesebb mozzanata. Hetényi megint
csak nem tehet arról, hogy figurája
népisége időnként kínosan kimódolt. Ahol
nem kötik kezét konkrét instrukciók, ott
természetesen higgadt. Sinkovits egyik
legnagyobb érdeme - ami nem mondható
el a szereplők mindegyikéről - világos és
tiszta szövegmondása. Ám nemegyszer
indokolatlanul emelkedett és merev lesz,
ami végső soron arra vezet, hogy egyéni
drámája és végső kétségbeesése
helyenként elsikkad. Ám Istent szólító
utolsó mono-

lógjában - mintegy megszabadulva az
előadás zavaró kellékeitől - visszafo-
gottságában kellően hiteles és ugyanakkor
indulatos is. Á rendezői koncepció
ünnepélyessége nagyban árt alakításának,
így például Corbával való viszonya
megteremtésének is. Marty püspök kar-
mozdulatát ironizálva például megemlíti
saját, szerelmi karmozdulatukat is, ám ezt
éppoly ünnepélyesen végzi, ahogy például
Gérardot befogadja, lovaggá avatja.
Ugyancsak indokolatlan a harmadik
felvonásra egyre jobban eluralkodó
pátriárkai magatartása; hiszen ha ez a
moralitás egyértelműségét még tovább
hangsúlyozza is, a drámai fejlődés
lehetőségéből sokat elvesz. Marty atyát
Bessenyei Ferenc játssza, és ez a választás
a koncepció legdöntőbb, legárulkodóbb
tévedése. Bessenyeit válasz-tani erre a
szerepre reprezentatív, ám nem
végiggondolt döntés. Marty atya tragikus
sorsának ellenére is, szemben a bigott
katolicizmussal, a tolerancia és a latin
derű papja lenne. Inkább meghal, mintsem
kardot emeljen másra, hiszen halált
osztani számára nagyobb vétek, mint
bármi más. Ez a leggyengébb pontja,
Perella érthetően és joggal hívja fel a
figyelmét arra, hogy az általa vezetett nép
nem pusztán az Istené, de legalább
annyira önmagáé is. Bessenyei e
kettősséget, ezt az árnyaltságot egyáltalán
nem érzékelteti. Robosztus és erő-teljes,
de Kerényi nem is választhatta másért.
Indulataiban elvakult, ám ezt az
elvakultságot mindössze híres orgánuma
képviseli, s a már említett idétlenre
sikerült áldásosztó kézmozdulatai. Egy
ilyen őserejű, Raszputyinra emlékeztető
lény kevéssé felel meg a méltóságteljes
tolerancia halált vállaló püspökéről al-
kotott elképzeléseinknek. Bessenyei egész
eddigi életműve arra kötelez, hogy maxi-
mális őszinteséggel leírjuk, ez az alakítása
nem más, mint rutin. Saját eszközeinek
rablógazdálkodáshoz vezető felhasználá-
sa, üresség, és semmi más. Mondhatnánk,
Bessenyei Bessenyeit játszik.

Hámori Ildikó Corbája a maga meg-
oldatlanságában is még az egész előadás
legélőbb alakítása. Énekhangja, orgánuma
letisztult és időnként meggyőző. Ám a
szenvelgéssé felnőtt túlzott tragikum
felesleges, bár ez a játékmód nem pusztán
az ő hibája. Ugyancsak nem Hámori
Ildikó tehet arról, hogy képtelen volt
meglelni a közös hangot Trokán Péterrel.
Trokán Pierre-Amiel szerepé-re megint
csak tévedés. Kerényi érezhetően a pap
csábító mivoltára való tekin-
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tettel döntött Trokán mellett, elsősorban
fizikai adottságai miatt. Sajnos Trokán
egész egyszerűen éretlennek tűnt ehhez a
feladathoz, szürke és jel-legtelen maradt.
Az agressziót nála a kiabálás
helyettesítette, a gonoszságot pedig a
tagolt suttogás. Ezzel a kettősséggel egész
eszköztára kimerült, s ez kevésnek
bizonyult. Ellenére volt az egészen
lehetetlen paróka is, amit szinte semmivel
nem lehet megmagyarázni. Ez a lenyalt
hosszú haj - sejtelmem sincs, hogy mire
utalt oly mérhetetlenül meghatározta
Trokán külsejét, hogy nagyban
hozzájárulhatott a színész alakításának
hiteltelenségéhez is.

Rubold Ödön alakítja Gérardot, mint
már említettük, végső soron elképesztő
módon. Rubold nagyon fiatal, pályakezdő
színész, s így nincs jogunk abból a
teljesítményből ítélni, amit itt nyújtott. itt
ugyanis már-már színészt meghazudtoló
módon viselkedett. Vagy lelkesen
vigyorgott vigyázzállásban, vagy fél térdre
ereszkedve, tragikusan, hű ku-
tyaszemekkel meredt partnerére. Amit
játszik, azt semmilyen iskolában sem ta-
nítják. Úgy gondolom, hogy jó megje-
lenése és sugárzó mosolya bírhatták rá
arra, hogy ilyen méltatlanul intézze el
alakítását, másrészt félő, hogy viselkedése
mélyen egybecseng a rendezői utasí-
tásokkal. Ekkor viszont megint csak Ke-
rényi tehet arról, hogy kulisszának tekin-
tett színészei papírmaséfigurákká lettek.

Azalaist Kováts Adél f. h. alakítja, meg-

lepő bájjal és természetességgel. Némi
félénksége és ügyetlenkedése nem csoda,
hiszen nő legyen a talpán, aki például két
méter magasban, fél négyzet-méter
alapterületen nála ügyesebb és gálánsabb
mozdulattal rántana ki egy termeténél
nagyobb kardot. Mindezt figyelembe véve
esetlensége oly emberi, hogy már-már
megközelíti azt a provanszál melegséget
és humánumot, ami-ről egyébként oly sok
szó esik.

A provanszál életszeretet másik meg-
formálója az udvari trubadúr, Olivier, akit
Bubik István játszik. Figyelembe véve azt,
hogy e figura rendezői elképzelése teljes
kor- és stílustévesztés, Bubik
teljesítményét jónak mondhatjuk. Ám a
figura merő illusztráció, és igen-csak
kétséges, hogy mit jelent. Azalaisnak
udvarolván az előadás legélőbb,
legtermészetesebb pár percét alakítják.

Mirepoix-t Kertész Péter alakítja, igen
lelkesen és nagyon sematikusan. Le nem
térne a sínről, a darab végéig a hős,
rendíthetetlen katonát játssza. Igy aztán
kissé érthetetlen az árulásnak is nevez-
hető kompromisszumkötése, Des Arcis-
szal való tárgyalása.

Des Arcist Nagy Zoltán játssza, s a fi-
gura iróniáját kihasználván övé az egész
este legjobb alakítása. Nem terhe-lik az
előzmények, stílusát nem befolyásolják a
nyomasztó ünnepélyesség órái. Elevenen
mozog, igazi élő színházat ját-szik, amint
belép a színpadra, megváltozik az előadás
tempója, levegője is.

Szokolay Ottó, Pathó István, Szersén
Gyula, Izsóf Vilmos, Beregi Péter inkább
csak kulisszaként szolgálták az elő-adást,
szereplehetőséghez nem jutottak, ám
némelyikük ehhez képest túl sok időt
kellett hogy eltöltsön a színen, s ez
érthetően merevvé, lehetetlenné tette ala-
kításukat.
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Az ünnepiség, megítélésem szerint, ben-
sőségességet, azaz józan elgondolkodást
és elfogulatlan elemzést jelent. Nem
operai hangzásokat és hatásokat, kiürült
eszközöket csupán. Az ünnep annyit je-
lent: egymás között vagyunk, ráérünk
őszintének és nyugodtnak lenni. Nincs
okunk tehát az ünnepélvek hangulatának
felidézésére, a kínos feszengésre, a
kétségek elleplezésére. Végképp nincsen
ok a gondolattalanság bármily díszes
felidézésére. A színház ünnepe - bármi
legyen az okunk az ünneplésre - elsősor-
ban abban áll, hogy színházat csinálunk.
Nem múzeumot és nem emlékműsort.
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Imre.
Szereplők: Sinkovits Imre, Hámori Ildikó,
Kováts Adél f. h., Kertész Péter, Trokán
Péter, Nagy Zoltán, Hetényi Pál,
Bessenyei Ferenc, Rubold Ödön, Bubik
István, Szokolay Ottó, Pathó István, Szer-
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