
lála azonnal, mintegy önmagától járulna
hozzá a vad sötétség eloszlásához.

Abban, hogy a világ felemelkedésének
és tisztulásának a folyamata kevésbé
mély, még az Albant játszó Dánielfy
Zsolt is hibáztatható, elsősorban a
színjáték elején nyújtott alakítása miatt.
Igaz, sokáig a drámai események
hátterében 211, s igaz, a mű egyik
kulcsmondatát nemcsak mondja, de jól és
hangsúlyosan mondja. („Természet, mely
saját / Kút-főjét megtagadja, nem
maradhat / Kor-láti közt me g . . . " stb.)
Azonban nem érzékeljük, hogy Alban az
egyedüli eb-ben a világban, akinek a
természete a végsőkig megértő. Ezért
sikkad el az a fordulat, ami Goneril
levelének elolvasása után következik be.
Alban ekkor válik határozottá és
keménnyé, mert ekkor lépett át mindenki
azon a határon, amelyen belül ő mindent
megért. fisak ekkor, éle ekkor egy pillanat
alatt válik olyanná, aki a vésszel
szembenéz. E világ tisztulásában neki
igen jelentős funkciója van,
s Dánielfy Zsolt alakításában éppen azt
nem éreztük, hogy Alban miként tolja
él a roppant súlyú szörnyűségeket.

Az előadás egésze, minden észrevéte-
lünk ellenére, rendezőileg kitűnően
végiggondolt és összefogott. Márpedig
igen nehéz rendezőileg összetartani a
mélységeiben és szélességében ilyennyirre
összetett világot, amikor még metaforikus
jelentésű díszletelemek sem segítenek
ebben. És minden megjegyzésünk
ellenére igen nagy sikere van az előadás
nak. S ez - meggyőződésünk -- nemcsak
az igen szép és teljesen jó értelmű teátrális
képeknek, hanem az alakításoknak is
köszönhető. A debrecení néző nyilván
jóval többször látja színészeit, mint az
odalátogató. Ő tudja, hogy most mennyi-
vel kapott többet, mint más alkalmak-kor.
Talán ezért is tart oly sokáig -
megérdemelten! - az előadás végi taps.

Shakespeare: Lear király (debreceni Csokonai
Színház)

Fordította: Vörösmarty Mihály. Mai
színpadra alkalmazta: Mészöly Dezső.
Rendezte: Gali László. Díszlet: Fehér
Míklós. Jelmez: Greguss Ildikó. Zene:
Kelemen László. Vívás: Pintér Tamás.
Rendezőasszisztens: Porcsin László.

Szereplők: Sárosdy Rezső, Csoma Judit;
Bessenyei Zsófia, Németh Nóra, Sárközy
Zoltán, Kóti _Árpád, Fésüs "famás, Rosta
Sándor, Sziki Károly, ifj. Mucsí Sándor, Dá-
nielfy Zsolt, Horányi László, Bárány Pál
László, Somló Gábor, Szilvási István, Bán
Elemér, Nagy Tamás, Porcsin László, Tóth
Tibor, Vajat' Méter, Maruzs Tamás.

SZÁNTÓ PÉTER

Feketében,
mélybarnában

Az Ármány és szerelem Szolnokon

Nehezen lehetne manapság izgalmasabb
monodrámát kitalálni, mint ama weimari
éjszakáét, 1826. szeptember 24-én. Épí-
tészeti okokból kiüríttettek egy weimari
kriptát, ahol másokkal együtt Schiller
hamvai nyugosznak. A reménytelen.
keveredésben egyedül a Mester, Goethe
volna képes rendet teremteni, nemcsak
mint költő, egykori barát, hanem mint a
koponyák alaktanának jeles szakértője,
természettudós. Goethe vállalja a meg-
bízatást, azt mondja, küldjék csak föl a
feltételezett Schillert, majd azonosítja. S
éjszaka, palotája lobogó gyertyafényei-nél
bámulja huszonegy éve halott barátja
koponyáját.

A helyzet mondanivalóját, stílusát bát-
ran az olvasó ízlésére bízhatjuk, hiszen
mindez épp úgy belefér a Sturm und
Drang megkésett goethei rohamába, mint
a már kifejlődőben lévő (s Goethe által
titokban, de c s ak titokban lenézett)
romantika vadabb, éjfeles, kelőholdas,
hóhérköteles éjszakájába, vagy akár a
német klasszicizmus fennkölt; természet-
tudományos tisztaságába.

S ahogy Goethét, ezt az epikureus,
királyi színlelőt sem tudjuk az irodalmi
rovarosztályozás kicsiny skatulyáiba
nyomkodni, épp úgy vagyunk a koponya
gazdájával, Schillerrel is. Mert mi például
az Ármány és szerelem? A már említett
Sturm und Drang kamaszos életérzésé-
nek, eszményeinek drámai átkőltése, vagy
éppen ellenkezőleg, a klasszicizmusból
született polgári tragédia? Esetleg a
huszonegy esztendővel később íródott
romantikus népdráma, a Wilhelm Te l l
előképe?

Egy bizonyos. Ahogy Goethe mered-
hetett egykoron a gyertyák fényébe, ke-
zében Schiller koponyájával, úgy nézi
minden újabb és újabb nemzedék Schil-
lernek, ennek az abszolút színpadi
költőnek a műveit. Úgy próbálja saját
képére alakítani, értelmezni a kor elvárása
szerint, belehúzni a színpadi
naturalizmus, a szimbolizmus vagy éppen
az abszurd jármába. S persze, a mű
minden szoros fogásból kisiklik.

Két vílág harca

Á fiatal, szökött katonaorvos alig hu-
szonnégy éves, amikor megírja ezt a da-
rabot. Két esztendővel előtte született A

haramiák mindent elsöprő sikere, egy évvel
előtte az inkább csak hibáiban tün-
dökletes Fiesco, 1783-ban pedig megis-
métli A haramiák életérzését; sokkal
konkrétabb, evilágibb témakörben és
helyszínen, jórészt személyes élmények
alapján, közeli ismerőseit mintázva a
darab szereplőiként. Megalkotván a pol-
gári tragédia csúcsteljesítményét, második
korszakának archetípusát, az Ármány é s
szerelmet. Az első ilyen műnek - már-mint
polgári tragédiának - George Lillo

A londoni kereskedő, avagy George Barnwell

története című darabját tartják, melyben
bemutattatik a polgári életeszmény; az
effajta művek alkonya viszont alighanem
Hebbellel kezdődik, amikor ez a világ
fesleni kezd a varrás mentén; Schiller a
kettő között, fölfelé törő küzdésben mu-
tatja be a világot és a drámatípust, ami-
kor a polgári eszmény harcol az arisztok-
ratikussal.

A fiatal rendező, Éry-Koyács András jó
érzékkel látta meg a darabban a két világ
harcát. Ezt már a ritkán láthatóan ötletes
színpadkép (Kálmán László munkája) is
szolgálja, méghozzá hosszú mondatoknál
beszédesebben. Mintha valami
mérhetetlenbarlangban volnánk: rideg,
gyűrt anyagú, néha feketésen bronz-arany
falak veszik körül a színpadot. E falakból,
az Udvarban játszódó jeleneteknél, rejtett
ajtók nyílnak, rajtuk keresztül,
lábmagasságból étkező éles fények
világítják meg kegyetlenül az itteni élet
szereplőit. Egy-egy, szinte jelzés-szerű
díszletdarab mutatja a színváltozást:
komoly íróasztal a Kancellárnak,
bíborszín kerevet és velencei tükör Lady
Milfordnak.

Miller muzsikusék háza, szobája e ha-
talmas, gyűrt falak mögül gördül elő, e
falak közé. A pislákoló méccsel világított,
furcsán kubista formájú szoba szinte
mindenkit összenyom, aki benne tanyá-
zik, és mégis emberibb, emberi lépté-
kűbb, mint az a másik.

A jelmezeket szintén Kánnán László
tervezte, általában az adott kor előírásai
szerint, egy-két bántó kivétellel. Például: a
fogdmegek hol kámzsára, hol kozák fel-
öltőre emlékeztető, földig érő kabátjai
méltán nyerték el a közönség hangos ne-
vetésbe csapfő tetszését, ami nem föltét-
len öröm akkor, ha közben a darab egyik
fontos jelenetében vagyunk, és a fogd-
megek éppen Lujzát rángatják. Ettől



Schiller: Ármány és szerelem (szolnoki Szigligeti Színház). Takács Katalin (Lujza) és Nagy Gábor (Ferdinánd)

függetlenül sem egyértelműen dicséretes a
jelmezek (nyilván rendezői elképzelésen
alapuló) felfogása: hangulatos színkom-
pozíció, hogy a szerelmesek fehérben, az
udvari emberek feketében vannak (még
von Kalb is csak erre az alapszínre kap
rózsaszín kabátot), Millerék pedig
mélybarnában. Csakhogy az ilyesmi, no-
ha látványnak szép és bizonyos értelem-
ben segítheti a darab befogadását is, né-
miképp mégiscsak didaktikussá teszi a
dolgot.

Weimar és a naturalizmus

A pályája első lépéseit tévő rendező meg-
fontoltan építette föl az elképzelései sze-
rinti előadást, érzésem szerint azonban
elképzelései nem mindig terjedtek túl egy
nagy drámai mű mély és jó értelem-ben
véve szórakoztató színpadra állításán. Ami
sokak szerint a rendező alap-vető és
egyedüli feladata.

Szerb Antal, aki joggal ízig-vérig szín-
házi embernek tartja Schillert, azt írja:
„Hogy darabjai ma inkább mint könyv-
drámák hatnak, annak nem Schiller az
oka, hanem az, hogy a színpadi ízlés az-
óta, sajnos, nagyon eltávolodott Schiller
korának nemes ízlésétől, leszállt a weimari
színház fennkölt magaslatairól, naturalista
színészeink már nem is tudják »hozni«
Schiller zenéjét és pátoszát."

Számtalanszor hallottam a rádióban -
látni már csak életkoromnál fogva sem

láthattam - Bajor Gizit, utolsó nagy sze-
repében, Lady Milfordként. Bár szá-
momra, mint a kor gyermeke számára vé-
gig túlságosan énekel, hangját remegteti,
patetizál, a fölvétel hallgatásának sodrá-
ban mindezt elfelejtem, és rabul ejt az a
fenség, mellyel ez a nagy művész az egyik
percben világnak parancsoló fejedelmi
metresz, a másikban megalázott, szere-
lemért könyörgő némber tudott lenni.

Bár olvasmányok alapján nem lehet
megítélni egy előadást, Bajor föltehetőleg
azt a játékstílust valósította meg Lady
Milfordként, melyet Szerb Antal számon
kér. Ez az oratorikus, múltidézően
klasszicista stílus lehetett volna Éry-
Kovács egyik lehetősége is, ha nem Bajor
lett volna az utolsó színész, aki ezt el-
játszani képes.

Választhatott volna azonban egy mához
közelebb álló játékmódot is: ha nem csak
félig, de egészen naturalistára veszi a
szereplőket, érzékeltetve ezzel például azt,
hogy emez emberi lények egy romantikus
előírásokkal elkerített kor rabságában
élnek. Hiszen Schiller milyen - lé-
lektanilag is erős - hitelességgel mondat-
ja a könyörgő, életért esengő Lujzával a
szavakat, holott a lánynak, aki ezért vagy
azért, de cserbenhagyta kedvesét,
tönkretette magát, családját, a koreszmény
és a sablonokban gondolkodó nézői tudat
szerint emelt fővel kéne fogadnia a halált!

Éry-Kovács éppenséggel a Szerb Antal
által nem követendőnek javasolt natu-
ralista utat választotta. A remek színpadi
elképzelés és a jó hangütésű kezdet után a
darab ettől néhány helyen masztix-szagú
realizmussá változik. Így például nem
válnak be az olyan ötletek, mint a Lady és
komornája „buzisra" vétele. Éppenséggel
beleférne, de pontosan azokon a helyeken
történik meg, ahol a szöveg
homlokegyenest ellene mond ennek.
Mindez azonban nem rontja le az elő-adás
izgalmas élményét.

Elsősorban a színpadi mozgás meg-
koreografálása és a színészvezetés dicséri a
rendezőt. A Kancellár és Ferdinánd első
nagy vitájakor, miközben voltaképp a
szavak szintjén még nem is érezni a ké-
sőbb éleződő ellentéteket, térben már
egyre messzebb kerültek egymástól;
mondatról mondatra távolodnak. Az apa
„érzelmes" szavainak álságosságát akár
még a színészi játék helyett is kifejezheti
ez a mozgás. Lady Milford és Lujza Mil-
ler nagyjelenetében a két nő úgy mozog,
mintha azonos töltésű felükkel egymás-
nak fordított mágnesvasak volnának. Az
összecsapás első felében a Lady lép és
Lujza hátratántorodik, később viszont,
amikor Lujza egyre inkább fölénybe
kerül, ez a koreográfia megismétlődik,
immár fordítva.

Felejthetetlen pillanat Wurm egyik
megjelenése is. Lujza és Ferdinánd ismét



összevesztek, az őrnagy kivágja az ajtót és
elrohan. Á tárva-nyitva hagyott ajtó sötét
keretébe egyszer csak vészjósló-félszegen
beóvakodik a titkár.

Gesztusrendszerek

Wurmot említve akár rá is térhetünk a
színészi játék értékelésére. Vallai Péter
vizesen simára nyalt frizurájával,
malaclopójában, karján a könyökvédőszerű
paszománnyal, a szolgai alázat
megtestesülése. A féregszerűség nem
külsejében, hanem vonagló mozgásában,
hirtelen falnak támaszkodásaiban van.
Vallai gesztusrendszere zseniálisan
jellemzi Wurm különleges figuráját: ez az
ember

polgárokkal, tehát azokkal, akik közül
származik, de akiknél rangban sokkal föl-
jebb van, szinte alázatos, már-már pitiáner;
az Udvarban viszont, a nála
rangosabbakkal fölényes, közöttük egy
Arsčne Lupin úri csirkefogóságával
mozog.

Takács Katalint a szerepen is átsütő
erős egyénisége, orgánuma, alkata ép-
penséggel nem Lujza eljátszására rendeli.
Igy sokszor avval kénytelen küzdeni, hogy
elhiggyük a figurát, s arra már nincs
mindig ereje, hogy a figurának is
elhiggyük, amit éppen cselekszik. Á mű-
sorfüzetben és plakáton kétrészesre hir-
detett darab harmadik felvonásában vi-
szont egyértelműen jó. Az itt már
korántsem légies, éteri polgárleány
szenvedelmes utolsó óráját nagy hitellel,
átélés-:el, megrendítően játssza el.

Nagy Gábor nem volt meglepetés, hi-
szen nem titok, hogy fejlődő, jó színész,
noha őt is elkapta a közönségnek az a
hullámvasútja, amely a sokat foglalkoz-
tatott, csinos arcú fiatal színészeket el
szokta kapni: a feltétlen rajongásból fel-
tétel nélküli felejtésbe átcsapó érzelmek.
Nagy Gábor nagy belső erővel formálta
Ferdinánd nehéz szerepét, ugyanakkor
égig visszafogott volt, a belső feszültséget
nem hadonászásban és ordítozásban
vezette le, ami pedig ebben a szerepben
eléggé gyakori. Hogy mégsem lehet
egyértelműen dicsérni, vagy éppen
újrafölfedeztetéséről beszélni, szerintem
egynek tudható be: szerepalkat és színészi
habi-tus föltétlen egyezése. Nagy Gábor
igazi képességeit - felségsértő gondolat! -
valójában Wurmként vagy uram bocsá'

Kancellárként mutathatta volna meg.
Kőmíves Sándor von Walterként egé-

szében véve erőtlen volt. Igen jó, hiteles
pillanatai voltak az első felvonásban és a
darab végén, a két pont között azonban
kevésszer tudta elhitetni a Kancellár erős

lényét és ármányos lelkét, Megint csak al-
kati nem egyezésről lehet szó, de többször
olyan érzésem támadt, hogy ez a von
Walter voltaképp egy csöndes, jó ember,
csak most éppen meg akarja tréfálni kör-
nyezetét, azért hadonászik és forgatja a
szemét.

Pusztay Péter játszotta Millert, az udvari
zenészt. Érdekes felfogásban, befelé
fordult, halk szavú önérzettel volt teljes ez
a muzsikus, sok más szereplőelődjével
ellentétben sosem emelte föl a hang-ját,
még azokban a híres önérzeteskedő
jelenetekben sem, amikor ez szinte el-
várható. Ettől viszont végig hiteles, kerek
lett a szerepformálás.

Ugyanez nem mondható el Koós Ol-
gáról. Millernével Schiller is rosszul bánt, a
szerepet nem írta meg (a harmadik fel-
vonásban egész egyszerűen elfeledkezik
róla). Ezt a súlytalan asszonyszemélyt
nehéz eljátszani, de különösen nehéz ak-
kor, ha a darab koncepciója szerint vissza-
fogottan kellene; és nem is sikerül elját-
szani mindig egyformán sikeresen.

Leisen Antal jól fölépített magánszá-
mokban hozta színre von Kalb udvarna-
gyot. A magánszám ezúttal nem rosszalló
kifejezés - a darab jelenlegi felfogásában
ennek helye, funkciója volt.

Fehér Ildikó mint Lady Milford alig-
hanem kevés segítséget kapott a rendező-
től (akinek viszont, szemlátomást, inkább
a negatív jellemekhez voltak ötletei). Ez a
Mylady - nem csak a nagy elődökhöz
képest kissé súlytalan, hiteltelen; inkább
egy udvarmester szeretője, mint egy
teljhatalmú hercegé. Fehér Ildikó inkább
eljátszotta azokat a pillanatokat, amikor
Ferdinánd szerelméért harcot, mint azokat,
amikor ő a teljhatalmú, parancsoló úrnő.

Bárdos Margit Sophie-ja rövid jelen-
létei ellenére is izgalmasan megoldott,
démoni alakítás, míg sajnos ugyanez nem
mondható el Fekete András
komornyikjáról. Ő az egyik
bravúrszerepet- mond-hatni áriát alakította
szürkén és unalmasan.

Schiller: Ármány és szerelem, (szolnoki
Szigligeti Színház)

Fordította: Vas István. Díszlet- és
jelmezte r v e z ő : Kálmán László. Rendezte:
Éry-Kovács András.

Szereplők: Kőmíves Sándor, Nagy Gábor,
Valkai Péter, Leisen Antal, Pusztay Péter,
Koós Olga, Takács Katalin, Fehér Ildikó,
Bárdos Margit, Fekete András, Sárkány
János, Harsányi László, Horváth László,
Kiss T. István.

KŐHÁTI ZSOLT

A beszédtanár
artikulációs zavarai

S h a w Pygmalionja Nyíregyházán

Nem tülekszenek színházaink a közismer-
ten szellemes G. B. Shaw műveinek ját-
szására. Véletlen folytán a Pygmalion va-
lamelyest kedvezőbb sorsra jutott az
utóbbi években: Ádám Ottó 1978-as Ma-
dách színházi rendezése hozta vissza a
köztudatba, majd 1980-ban a főiskolás
Ungár Tamás vitte színre vizsgarende-
zésként Miskolcon. Ehhez a sorhoz csat-
lakozott nemrégiben a még bejáratós
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
társulata. A sors kifürkészhetetlen aka-
ratából épp az 1982. december 18-i be-
mutatót követő napon tűzte műsorára a
Magyar Televízió is a darabot: Ádám Ottó
rendezésében, aki voltaképpen a Madách
Színház produkcióját alkalmazta
képernyőre (kiváló vendéget - Sulyok
Máriát - híva meg Higginsné szerepére).

Nem rossz, sőt nagyon hálás darab a
Pygmalion még századunk nyolcvanas
éveinek elején is, hét évtizeddel a bemu-
tató után. Nyíregyházán is van indoka
színrevitelének; tán még inkább lett volna
az első években, amikor Higgins pro-
fesszor artikulációs kísérletei az új szín-
ház artikulációjának kialakítására valló
igyekezetet fejezhettek volna ki.

Mi lehet a mai elővétel fő szempontja -
nemcsak nálunk ? „Újgazdagok és szno-
bok korát éljük" - mondja a noteszába
firkantgató Higgins. Szólhat tehát erről az
előadás. Szólhat aztán - és főként - a
szociális felelősségről, amely mindenkit
illet, ha beleavatkozik egy másik ember
életébe, fölemeli vagy lejjebb szorítja
megszokott társadalmi szintjéhez képest.
Némi túlzással - s ezt a darab szatirikus-
szarkasztikus lényege meg is engedi - azt
mondhatnók: a káderpolitika egynémely
tanulságait is levonhatjuk a Pygmalion új
„olvasatú" bemutatása révén. Van Shaw-
nak egy tündérien ironikus esszéje:
Szocializmus milliomosok számára címmel
fordította le hajdan Benedek Marcell; a
Pygmalion szerzőjének ez a tanulmánya is
teljességgel fölbátorít egy közvetlenebben
politikus hangvételű darabértelmezésre.

Az 1983. január 13-i előadás Nyíregy-
házán csak néhol villantotta föl az imént
vázolt mondanivalólehetőségek egyikét-


