
ütött egyértelműbb és színesebb modor egy
idő után elüt az előadás egészétől. Az égi
és földi rendőrség evilágon szelíd,
túlvilágon a végtelen türelemről ordító
kapitányát Koltai Róbert játssza, tőle
megszokott színvonalon, de valljuk be,
nem téve hozzá semmi különösen újat. A
kisebb szerepek alakítói, Lukács Csilla,
Tapodi Gabriella, Kisvárday Gyula, Balázs
Andor, Hunyadkürti György, Cserna
Csaba, Karácsony Tamás maga-tartására
egyaránt jellemző az a Kaposvárott
minduntalan érzékelhető fegyelem,
amellyel a színészek a szerepek nagy-
ságától vagy kicsinységétől függetlenül
hozzájárulnak az előadás sikeréhez. Ennek
az intenzív figyelemnek és fegyelemnek a
fontosságát általában csak hiánya-kor
szoktuk érzékelni, akkor viszont riasztó
erővel.

Végezetül fontos a Liliom előadása
önmagában véve is, de fontos egy nagyobb
folyamat részeként tekintve. Abból a
szempontból ugyanis, hogy menynyire
képes egy színház az eltérő írói tel-
jesítménvek szintkülönbségei ellenére is
folyamatosan saját arcélét és minőségét
felmutatni az egyes produkciókban. Azaz,
mennyire képes a kaposvári színház saját
hagyományának megőrzésére és
kibővítésére, mennyire képes egy realista
színház létrehozására, ahol az életről nem
pusztán folyamatosan beszélnek, ha-nem
időről időre megtörténhet maga a csoda.
Volt ennek az előadásnak egy mozzanata,
amelyet mindezt igazolandó kiemelnék. Az
általam látott produkció átlagos, nem pesti
vendégekkel teli, szinte kizárólagosan
helybeli fiatal közönség előtt zajlott. Az
első felvonás cselédjelenetében Mari és
Juli szerelemről való beszélgetésekor
történt, hogy a közönség egyszerre, egy
pillanatban szisszent föl, ugyanazon
másodpercben élve és értve meg az előadás
jelentését. Nero hi-szem, hogy egy ilyen
közös élmény konkrét jelentését érdemes
lenne külön interpretálni. Mindössze az
történt itt, arai ugyan ritkán történik a
színházban, de úgy látszik, mindig meg
kell hogy történjen: a közcinségből egy
percre közösség lett.

Molnár Ferenc: Liliom (kaposvári Csiky Gergely
Színház)

Díszlet-jelmez: Donáth Péter. Szcenika: E.
Kiss Piroska. Rendező: Babarczy László.

Szereplők: lukáts Andor, Pogány Judit,
Csákányi Eszter, Tóth Béla, Gőz István,
Krum Ádám, lázár kari, Lukács Csilla, Ke-
rekes Éva, Tapodi Gabriella, Kisvárday
Gyula, Koltai Róbert, balázs Andor,
Hunyadkürti György, Cserna Csaba,
Karácsony "famás, Tóth Géza. Nagy
Adrienne, Németh Judit, Lugosi György,
Kósa Béla.
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Tudunk-e (nem) hazudni?

Székely János drámája Békéscsabán

Irgalmas hazugság című drámájáról írja
Székely _János: „egy gondolatsor egy-
másba fűződő láncszemei"-nek egyike.
Mintegy lezárása történelmi példázatai
sorának, melyei: „ .. a keresztény-európai
kultúra gondolati analízisét nyújtják)
keletkezésétől felbomlásáig". Műveiben
„eszmék sorsáról" ír. Az Irgalmas
hazugságban már arról, hogy mi történik,
ha eltűnik az „eszme", mivel a viszonylag
teljes valóság (művében a külvilág) 195 z-
ben immár alig megismerhető. Pedig
ismernünk kellene, mert együttélésünket,
tetteinket értelmessé, felelősséggel
vállalhatóvá csak a benne való bizo-
nyosság teheti. Enélkül nem a látható, a
tárgyszerű valóság az, ami bennünk
visszatükröződhet, csak annak hiánya. Így
parttalan, tapogatózó, egymást többször is
keresztező, mániákussá váló gon-
dolatköreik között őrlődünk. l-la pedig
ebből kitörni akarva hazudni kezdünk, ami
alig elkerülhető, egyként rászedettek és
vétkesek vagyunk.

\z 195 z-ben, valahol Közép-Kelet-
Európában játszódó drámában a; indító
képlet, a cselekmény világos, jól ismert.
dr. Paál Ákos professzornak szívinfarktusa
volt. O csak kisebb bajt tud. Felesége,
Ágnes, kezelőorvosa és barátja, dr.
Lukácsi Péter, valamint anyósa, Emma
előtt ott az eldöntendő kérdés: közöljék-e
vele betegségét.. Attól félnek, hogy a
megmásíthatatlan tény ismerete olyan
hatást okozhat, amely tovább ront-ja a
beteg állapotát, megrövidítheti éle-tét.
Vállalják-e, hogy az igazság feltárásával
nemcsak Paál Ákos korai halálához, de
talán cingyilkosságához is hozzájárulnak?
E minden bizonnyal gyilkos erejű tényt,
ha letagadják, és helyette hazudnak
valamit, akkor viszont hogyan nézzenek
szembe az emberi mivoltában megalázott,
önnönmagáról helytál-ló ismerettel nem
rendelkező, minden tekintetben leépülő
emberrel és saját lelkiismeretükkel?
Döntenek: az irgalmasság nevében
hazudni fognak; ha-mis - noha szépnek
látszó - világot építenek a beteg köré.
Mintha igazolást is kapnának ehhez: Paál
Ákost kizárják a pártból, elmozdítják
akadémiai helyéről, állásából elbocsátják.
Mindez talán valóban sok lett volna egy
súlyos szívbetegnek. Paál Akos idővel
azonban megsejti a vakít: a hazugság
szálanként alig látható hálóját. De addigra
oly sűrű, vég nélküli, elmetszhetetlen a
négyőjüket egyformán fogva tartó
hazugságháló, hogy a beteg úgy érzi,
szabadulni belőle csak öngyilkossággal
tud.

Mindazok a külvilágban zajló esemé-
nyek (és személyek), amelyek Paál Ákos
sorsát döntően befolyásolják, nem jelen-
nek meg a színen. Róluk a néző és a pro-
fesszor hozzátartozói csak bizonytalan
értékű „üzenetekből" szerezhet tudomást.
Betegsége miatt a professzor még ezeket a
„híreket" is csak rostálva, erősen
finomítva kapja. F hírek hozói: Farcádi,
az öreg könyvtáros, egy milicista, egy
telefonszerelő, végül egy kémény-seprő.
A békéscsabai előadásban - drámában
elfoglalt funkciójuknak megfelelően - e
négy szerepet egy személy (Gyurcsek
Sándor) játssza. Ezeknek a szerepek-nek
jellemük valójában nincs, nem is lehet.
Hiszen a valóság is, melyről közvetítenek,
arc nélküli, és a személyek, a „követek" -
1952-ben -- jobb, ha fedve maradnak.
Egy-két egyéni vonás, gesztus legfeljebb,
ami jellemzőjük lehet. Farcádi, az öreg
könyvtáros meghívót hoz Paál Ákosnak
egy párttaggyűlésre, ahol éppen a
professzor kizárásának kell meg-
történnie. Biztosat persze nem tud, sem
okot, sem személyt, akitől a kitervelt
döntés függ, származik. A miértre vonat-
kozó lázas és rémült találgatások szük-
ségképp eredménytelenek. Csak a féle-
lemteljes bizonytalanság, az a biztos. Par-
cádi csupán azt tudja, hogy miként zaj-lik
le egy ilyen gyűlés. A jelenséget is-meri,
nem a lényeget. A milicista a professzor
fegyvertartási engedélyét vinné cl.
Bevonták, de a miértre ezúttal sincs vá-
lasz: „nem szoktuk indokolni". Elfogadni
és találgatni lehet a határozatot és okát.
Az önmagát jelentő valóság: a ve-
szélytelen telefonszerelő. O néhány mon-
datában csak közhelyeket mond, és meg-
győződés nélkül udvarol a „szépasz-
szonynak". A negyedik hírhozó a színen
meg sem jelenő, épp ezért szimbolikus
jelentőségű kéményseprő. Ajtón való
dörömbölésével (míg személyére fény
nem derül) ő okozza a leginkább meg-
alázó erejű rémületet. Ellenőrizhetetlenné,
megfoghatatlanná vált a valóság, a
külvilág.

Természetes, hogy mindez az érintet-
lennek hitt magánéletben is visszatük-
röződik, megismétlődik. De ott, egy-



másra utaltságuk miatt fokozottabban
sűrűsödnek, válnak mind nyomasztób-
bakká a megoldatlan vagy rosszul meg-
oldott - mert nevén nem nevezett - prob-
lémák. Hogy Paál Ákos életét meg kell
tartani: érthető, természetes. Csakhogy
mást jelent az ő számára és mást szerettei
számára az élet. Á vegetálástól a sza-
badon választott halálig is terjedhet e
fogalom érvényességi köre. Paál Ákos
számára az élet egyet jelent az igazsággal.
Ez utóbbi nélkül nincs értelme életé-nek.
Négyőjük között ez volna a legfontosabb
kérdés, de erről nem esik szó. Valójában
nem ismerik Paál Ákost, hisz akkor
tudnák, hogy ezt az embert hazugsággal
életben tartani nem lehet. Hazudnak tehát,
mert elvesztették a képességet
megismerni a másik embert, azt, akivel
szemben döntéskényszerben vannak. Ma
pedig ahhoz, hogy elfogadjunk egy hazug-
ságot, nyomósabb okra lenne szükségünk,
mint a humánusság álarca mögötti
gyávaság.

Megkezdődött tehát Paál Ákos félre-
vezetése: egy szép, teljes világ elhitetése.
Innen már fájdalmasan visszafordítha

tatlan, ami történik. A mechanizmus kö-
nyörtelenné válik, kicsúszik akaratunk
felügyelete alól. A „hiba nélküli" hazug-
sághoz is szükség van a bizonyosságra,
hogy a valóság, a letagadott tények nem
változnak; ellenőrizhetők. Szükség van az
önfelmentő reményre: a hazugság meg-
állítható. De ez hiú remény. Mint az olló
két szára, úgy távolodik egymástól a va-
lóság és a hazugság. Észrevétlen érkezik
a pillanat, mikor már úgy tűnik, kell is
hazudni, mert oly kiismerhetetlen és fő-
ként elviselhetetlen a külvilág. Megszű-
nik támasz lenni. Á fokozódó bizonyta-
lanság keltette félelem pedig letörölhe-
tetlen stigmát üt mindenkire, kivéve azt,
aki elől a valóság hermetikusan el van
zárva. Paál Ákos a szerettein látható apró
és árulkodó jelekből gyanút fog. Ő -
biztosat nem tudva és betegen - meg-
teheti, hogy kérdezősködik, választ kö-
vetel. A sötétben tapogatózva viszont
természetszerűen mindenben kételkedik.
Elsősorban mégis abban, amiben legke-
vésbé kellene. Született gyermeke vajon
az övé-e? Igen. Ám önbecsülése vissza-
szerzése miatt mindenáron az igazságot

keresi. Hiába tudja, hogy szerettei ha-
zugságaiból az iránta való: „Ragaszkodás
sugárzik, semmi más. Most látom csak,
hogy milyen óriások" - a gyermekre
vonatkozó követelő kérdéssel zsarol. De a
hangosan kimondott gyanút - tudva, hogy
ezt Ákos sem gondolja komolyan - nem
lehet eloszlatni úgy, hogy igenis a
gyermek az övé, ugyanakkor töredelmesen
bevallani, hogy mi minden másban
hazudtak. Á hazugságszövedék egyetlen
elemének elismerése is azt jelenti, hogy
minden, minden lehet ha-mis. Így zárul be
a kör. Nincs mód a hazugsághálóból
kilépni. Paál Ákos már soha nem lehet
biztos a valóságban. Ön-gyilkos lesz.

Székely erkölcsi intelme mellett nem-
csak a kortól független természetrajzát
adta a hazugság könyörtelen mechaniz-
musának, nemcsak reális képét azon évek
megélési lehetőségének (lehetetlenségé-
nek), de Paál Ákos és szerettei, szerettei és
a külvilág hasonló és megismételt vi-
szonyával szimbolikus ábrázolását a kor-
nak, tragikus önpusztító viszonyainak.

Az előadás díszletét Németh Zoltán
tervezte. Á darabban mindössze két hely-
szín van: két szoba. Az egyik, ahol az
ágyhoz kötött beteg fekszik, ahol minden
szó hamis. Á másik, ahol minden szó igaz,
de félelmekkel telített. Á Jókai Szín-ház
szobaszínpadán nincs mód e két hely-szín
szokásos szétválasztására. Egyetlen hosszú
terem szolgál nézőtérnek és szín-padnak.
Á terem egyik végében széles nyílású
boltív van, s mögötte egy szokásos arányú,
nagyságú szoba látható. Á boltív előtti két-
három méter mély, négy-öt méter széles
dobogó a rajta el-helyezett asztalkával,
székekkel az a szoba, ahol a „valóságos"

történik. Ez alig van távolabb a nézőktől,
mint egy-két méter. Mögötte, azaz a holtív
mögött, a másik szobában középen van az
ágy, ahol a beteg fekszik. E két szoba
között a boltív teljes nyílását befogva
fehér, gézszerű anyag feszül. Ha ezt az
anyagot felülről világítják meg, nem
látható mögötte semmi: olyan, akár a
fehérre meszelt fal. Ha ez a felső fény
kialszik, s csak az anyag mögötti tárgyakra
esik fény, akkor azok jól láthatóak, de a
kontúrok, a színek sejtelmesek, tompultak:
„vattába csomagoltak". Minden, ami a
függöny mögött van, érezhetően életlen,
élettelen, noha - vagy mert - túl szép és
lágy. Nincs köze a valósághoz. Ami vi-
szont a néző közvetlen közelében zaj-lik,
döbbenetesen reális, valóságos. A két
helyszín közötti átjárást egy-egy oldalsó

Pálfy Margit és Gálfy László Székely János: Irgalmas hazugság című drámájának békéscsabai előadásán



ajtóval és folyosóval - akár egy valóságos
lakásban - sikerült megoldani.

E díszletnek hátrányai is vannak. De ez
már a rendező (Schmidt Zoltán) munkáját,
a színészek játékát minősíti. Túlságosan is
közel van a színész: látható minden apró
szemrezdülése, fintora, őszintesége,
belülről fakadó hite - eb-ben az előadásban
erőlködése és hibája is. A műről szólva el
kell mondanunk, hogy mára már
„keletkeztek" betölthető, betöltendő
hiányai is: ilyen az elfogadható,
nélkülözhetetlen - az előadás hitelét
megadó - ok a hazugságra. E hiány miatt
az előadásban csupán a „tisztességes"

szándék őrlődését látjuk az elkövetett
hazugság miatt. Csökkent erejű lett az
erkölcsi intelem, eltűnt a szimbolikus
jelentés, maradt - jóllehet az sem kevés - a
hazugság természetrajzának pontos,
érzékeny ábrázolása.

Valójában így az öngyilkosságnak sincs
elég hitele. Paál mondja szerettei
hazugságairól: „Lehet, hogy mindez jó-
ságból fakad ? Pedig így lesz ... ", „Mitől
féltek ? Mitől kell félnem? Kikkel /
Viaskodtok helyettem, gyermekek ?",
„Hiszen nekem épült ez a deszkavár,
Melyet szorongva, szívszakadva raktak, I
Es meghatóan gyönge lábon áll. Tiporjam
szét / De mi marad utána? / Megcsúfolt
jóság, szégyen, bűntudat, Nem volna szép,
ha kiábrándítással / Hálálnám meg konok
jóságukat." Végül pedig: „Beköltözöm az
eszményi világba.
Hogy nem hiszem? Hát majd teszem
magam." Paál hát az erősebb, ha paradox
is, de a tisztábban látó. Miért hát az
öngyilkosság? Á szinte egyetlen lehetséges
válasszal adós maradt az előadás: Paál
mindannyiuk „helyett" és nevében lehet
öngyilkos. Ehhez legalább az kel-lett
volna, hogy érezzük : felismerte szerettei
megalázottságát. Hazugságaik már őket is
fojtogatják. Kitörni belőle nem tudnak;
megoldást számukra is csak az ő halála
jelent.

Nem csoda, hogy azokban a jelenetek-
ben erősödik fel az előadás hatása, me-
lyekben csak másodlagos szerep jut a jelen
nem lévő Paál Ákosnak. Kár, hogy ezek
közül a talán legfontosabb mégsem
sikerült. Ez az lenne, melyben a koruk
miatt sokkal inkább egymáshoz illő fele-
ség és orvos-jóbarát múltjukat elevenítik
fel. Korábban szerelmesek voltak, de
kapcsolatuk megszakadt. Igy lett Ágnes
Paál felesége, Péter pedig egy boldogtalan
házasságban élő, válni akaró kétgyermekes
apa. E jelenetben döntő, hogy most jut csak
tudomásukra: elszakadásuk

oka csupán egy véletlen, szörnyű félre-
értés. Lényeges még, hogy ezt maguk-hoz
méltón most sem tudják feldolgoz-ni. E
jelenet funkciója, hogy érzékeltesse:
mindannyiunk életét és minden nap-ját át-
meg átszövi a már alig (vagy soha) nem
tisztázható félreértések, a nem igaz
dolgok. És nincs bennünk képesség is-
merni akarni a másikat. Az előadás ezt
nem tudja érzékeltetni a rosszul alkalma-
zott színészi eszközök miatt. Ha mindent
szinte azonos hőfokon, „lelkesen",
változatlan gesztusokkal játszanak, épp a
jelenetek összefüggésének, egymásra
vonatkozásának felismerését lehetetleníti.
Sokszor látva ugyanazt, ugyanúgy, meg-
szokottá válik: csökken a néző érzelmi
nyitottsága, elfásul. Az előadásban a je-
lenetből így csak az önmagában való tör-
ténet, az epizód érdekes. Az egészhez
viszonyítva ez azonban nem több, mint
kitérő. Nem erősíti bennünk Paál gyanú-
jának jogosságát gyermeke ügyében. Mint
ahogy azt sem, hogy e két - lám egyéb
gonddal is megvert - ember tisztább, mint
hogy ilyennel lehessen vádol-ni őket. Ezt
amúgy is tudjuk, érezzük.

Feladatával Harkányi János, Pálfy
Margit, kisebb részben Gálfy László is
küzdeni kényszerült. Közülük Harkányi
alig célravezető módszert választott.
Bizonyos, hogy játékát, szerepfelfogását
az előjáték és az epilógus elmondása is
befolyásolta. Ezekben az író szerepében
jelenik meg, és először összefoglalja, ami
majd következik, végül pedig, hogy mit
láttunk. Hanghordozása, hangsúlyozása
egy kissé elfogódott, de ezzel is a várható
magasztos gondolatokat ígéri. Igy viszont
menthetetlenül megszabta saját (és
részben Pálfy) darabbeli játékának stílu-
sát. Feszült és gondterhelt. Egyvégtében
és nagyon. Szája szélét rágja, homlokát
ráncolja, összevonja szemöldökét és
indulatoktól fűtött. Bár ezt időnként el-
elfojtja. Ezek a mimikák minden
jelenetében egyformán ismétlődnek. Akár
Ágnessel beszél, akár Emmával, akár
Paállal. Akár hazudik, akár elrontott életé-
ről, házasságáról kesereg. Nincs sok ér-
zelmi és információbeli különbség jele-
netei között. Csak állandó és egyforma
belső feszültségét látjuk.

Amilyen mértékben hat a műben Ág-
nesre Péter, olyan mértékben hat Harkányí
János Pálfy Margitra az előadásban. Mivel
a hitelteremtéshez hiányzik a ma-
gyarázható mélyebb ok a hazugságra és
mert Harkányi elég feltűnő eszközöket
használ: Pálfy is ezt követi. (Bár Ágnes
esetében látszólag könnyen találnánk

okot: alapvető emberi gyengeség. De
ítéletünk bizonytalanná válik, mihelyt
felsejlik a műben a két ember olyan
összetettebb kapcsolata is, mely Ágnes
szerepét jóval mélyebbé, többrétegűvé
tehetné. Am ennek kibontása a darabban
alig, az előadásban egyáltalán nem történt
meg.) Mindenesetre a játékstílus egységes.
Pálfy azonban a kelleténél többet
támaszkodik a két színész közötti
viszonyra, mint a két szerep közötti-re. Ha
Harkányi nincs is a színen, Pálfy
kéztördelései, ideges, szaggatott moz-
dulatai szinte helyettesítik. Játéka így
lassan egysíkúvá válik: nincs módja, hogy
mindvégig őszinte küzdelmet ábrázoljon.
Pedig van egy jelenet, ahol más-ként, más
oldalról is bemutathatja Ágnest. Elmeséli
egy álmát anyjának. Ebben az álomban
Péterrel sétált. Maga a történet
tulajdonképpen semleges. Csak az álom
kedves, talányos volta az érdekes. Az,
hogy itt Ágnes ismét „lány". Ön-magában
bizonytalan, kíváncsi, szemérmes és
tartózkodó. Mosolyog, de csak a helyzet
megengedte módon: szája sarka kesernyés
ráncban végződik. Hangja halkabb,
lassabban beszél. De nemcsak Ágnes,
mintha Pálfy is bizonytalan len-ne: nem
lóg-e ki jelenete az előadás egészéből?
Mert más, színesebb. Nem. Sőt: többször
kellett volna élnie szélesebb skálán
elhelyezhető érzelmek bemutatásával.
Akkor Ágnes mélyebb, tragikusabb
lehetett volna. Igazabb.

Harkányi és Pálfy a néző közelsége
miatt is nehéz feladattal birkózott. Gálfy
ebből a szempontból szerencsésebb. Vé-
gigfekszi az előadást, ráadásul egy - csak
alkalmanként áttetsző függöny mögött.
Ennek az akadémikusnak eleinte nincs
más dolga, mint hogy az idősebb férfi -
nem minden báj nélküli - nyűgösködését
elegyítse a „vaksággal". Ami betegségét
illeti, ez a vakság érthető, de egyéb
dolgait illetően már joggal tehető fel a
kérdés: tényleg nem veszi észre, hogy
becsapják ? Hiszen a külvilág ször-
nyűségeit előle eltitkolják, hihetné tehát,
hogy „odakint" minden rendben; ám akkor
miért nem keresik barátai, kollégái? így
Paál, Gálfy kezdetben ki van kapcsolva a
játékbál. Játéka itt visszafogott, nyugodt,
kiegyensúlyozott. Gálfy szerepe nehézzé
akkor válik, mikor Paál gyanakodni kezd.
Ugyanis a valóság megsejdítése, a
gyanakodás azzal kezdődik, hogy
bizonyos fokig megérti, elfogadja: neki
most hazudnak. Bár jól tudjuk, ilyenkor az
érzések pillanaton-ként is változhatnak,
akár saját ellenté-



tükre is - színházban mégis kell valami
utalás a változások okára. Gálfynak ko-
rábbi „visszafogottsága" miatt itt nem lehet
eszköze, hogy hirtelen változást ok nélkül
érzékeltessen. Az a jelenete sem
funkciójának megfelelően alakult, mely-
ben a bűntudat mechanizmusát ábrázol-
hatná: „Akármi ért, mindent megérde-
meltem, Lelepleztek és kizártak? Igaz. / De
hát volt nekem valódi közöm / Valaha is a
mozgalomhoz? Nem volt." Á szöveg itt
súlyos: a vád már-már őszin-te elfogadása,
csakhogy már vége legyen a
léleknyomorító sejtéseknek, sötétben
tapogatózásnak. Paálnak viszont túl kevés
köze volt saját valóságához, hogy Gálfy
érzékeltetni tudná e szavak értelmét, igazi
tartalmát. Csak kimondja őket. Akkor
viszont remekel, mikor gyermeke apjára
vonatkozó kételyeit fogalmazza meg.
Dühös, ravasz. Hol lopva lesi, hol
számonkérőn fürkészi előtte álló feleségét
és barátját. Aztán hangját megint felemeli,
és szinte belelovalja magát a folyamatba,
mely számára is alig viselhető el, de
amelynek végén megtudni reméli a valót.
Mikor pedig az önnönma-gát is megviselő
zsarolás közben megérzi, ezzel sem tud az
igazság közelébe férkőzni, Gálfy leereszt.
Egyik pillanatról a másikra egy fizikailag
is összement „csomót" látunk. Aztán
megnyugszik, már csak ön-magában
csalódott, ül és figyel, szavai már
valahonnan máshonnan érkeznek.

Igaz ugyan, hogy Dénes Piroska - va-
lamivel talán könnyebb szerepét-véglete-
sen egyszerűsítette, de mert biztos érzék-
kel tette: szerepfelfogása mégis jó. O
szerepe (és szándéka) szerint nem több,
mint anyós. Számára nem igazán nagy
gond az igazság, a hamisság. Anyós, és
mint ilyen, lányát megérti, de mert korban
vejéhez áll közelebb: Paált is szereti. E két
alapérzést csak annyival egészíti ki, hogy
általában elfogadja Ágnes és Péter, a két
tanultabb ember döntéseit. Ezzel az anyós
hihetővé vált. Emmának, ha vannak is
önálló gondolatai, azok egy kedves
„nagymamáéi". Mozdulatai, mimikája
természetesek, egyszerűek, indulatoktól
kellően mentesek. Időnként már majdnem
olyan mértékben és veszéllyel, hogy
hihetnénk: ez az anyós talán nem is ért
mindent.

Székely János: Irgalmas hazugság (békéscsabai
Jókai Színház)

Díszlet, jelmez: Németh Zoltán. Rendező:
Schmidt Zoltán.

Szereplők: Gálfy László, Pálfy Margit, Dénes
Piroska, Harkányi János, Gyurcsek Sán-
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SZEKRÉNYESY JÚLIA

Romantikus
személyiségzavarok

Játszd újra, Sam! - a Vígszínházban

Woody Allen (eredeti nevén: Allen Ste-
wart Konigsberg) 1935-ben született
Brooklynban. A hatvanas években sikeres
színész, író, a hetvenes években pedig a
filmszakmát is meghódítja. Filmjeit maga
írja, rendezi, a főszerepet is ő játssza. A
magyar közönség elsősorban
mozisztárként ismeri. Láthattuk a Játszd
újra, Sam !, az Annie Hall és a Manhattan
című filmekben. Eredeti komédia-
szerzőként most ismerhettük meg, ami-kor
a Vígszínház bemutatta a Játszd újra, Sam!
című vígjátékát. A darab film-változatát
csaknem tíz évvel ezelőtt a magyar mozik
már bemutatták. Tehát mi fordítva
ismerkedünk a művel. Úgy tűnik, mintha
egy filmsikert adaptáltak volna színpadra,
holott ebben az esetben éppen ellenkezője
történt. Az amerikai filmesek annak idején
Woody Allen Broadway-komédiájában
fedezték fel a sikeres film lehetőségét,
ekkor, 1972-ben Woody Allen még csak
műve főszerepét játszotta, a rendező
Herbert Ross volt, mint az ifjú Allennél
tapasztaltabb vígjátéki szakember.

Azóta Woody Allen nemcsak befutott
művész, de szinte intézménnyé lett New
Yorkban. Kötetei jelentek meg, életmű-
vét, pályáját előkelő kivitelű albumban
elemzik. Woody Allen immáron nem-csak
kitűnő vígjátékíró és színész, hanem
jelenség is. Elérte azt a vágyott státust,
mely iránt a Játszd újra, Sam ! főhőse áhí-
tozik - mutatis mutandis éppen úgy ka-
tegorizáljuk, mint Humphrey Bogartot. Az
is elképzelhető, hogy létezik olyan
mozirajongó, aki Woody Allent hívja se-
gítségül szerelmi zavarában, ahogy az
idézett darab főhőse a Casablanca ellen-
állhatatlan főszereplőjét, Bogartot.

Lehet, hogy a sajátos jelenség éppen
nálunk következik majd be: irodalmi, kul-
turális vonatkozásban mindenképpen
számíthatunk rá. Hisz mi mostanában
fedeztük fel magunknak ezt a furcsa New
York-i komédiást. Nyilván azért , mert
most jött el az ideje. Szerencsésebb
körülmények között érkezett, mint például
a másik sajátosan New York-i víg-játékíró,
Neil Simon, akinek könnyedségét oly
nehezen tudtuk elviselni - és

aki ellen, úgy éreztük, esztétikai keresztes
hadjáratot kell vívnunk magas köz-
művelődési szempontok védelmében.
Woody Allen nagyon sok tekintetben
rokon az előbb említett és többszörösen
kiátkozott szerzővel. Neki mégis kelle-
mesebb hazai fogadtatást jósolhatunk.
Egyrészt azért, mert enyhült a magasz-
tosság szigora. Remélhetőleg világossá
vált a zóta: a Neil Simon-féle komédiáktól
még nem dől össze a világ, sőt. Visz-
szatekintve, szomorúan állapíthatjuk meg:
az, amit öt-hat éve olcsó poénnak
minősítettünk, az a mai vígjátéki viszo-
nyokat tekintve - szinte mélyértelműnek
tűnik. Másrészt az is könnyen ész-lelhető,
hogy Woody Allen sok minden-ben
különbözik a másik New York-itól.
Többek között abban, hogy sokkal ügye-
sebben, ravaszabbul vegyíti az oly divatos
modern keserűséget a kisemberi
nyavalygásokkal - a szerző kitűnően is-
meri a mai komédia receptjét, mennyi
humor, mennyi szenvelgés kell ahhoz,
hogy minél többen fogadják el a művet és
szórakozzanak rajta.

A Játszd újra, Sam! a Casablanca egyik
legszívbemarkolóbb jelenetével indul.
Humphrey Bogart búcsúzik Ingrid Berg-
mantól. A képsorok a legsablonosabb múlt
századi romantikát idézik - és meg is
elevenítik, új életet lehelnek belé. Az
alaphelyzet közhelyszerű : a szerelmesek
nem lehetnek egymáséi, mert hát ugye a
körülmények, sőt a becsület, a magasabb
szempontok finoman, de megfellebbezhe-
tetlenül gátat vetnek az idillnek. Mindez
így valóban rémesen hangzik, hatása
mindenek ellenére lenyűgöző, még a sző-
rösszívű cinikusok is rábólintanak, ezek a
jelenetek nem rosszak, sőt Woody Al-len
darabjának is remek kezdetet köl-
csönöznek. A Casablanca új életet lehelt a
közhelyekbe. De vajon miért? Könnyű
válasz lenne az, hogy a kitűnő színészi
játék adja el a helyzetet. Érzésünk szerint
inkább a két szereplő csodálatos kalap-
viselési képessége az, ami máig elbűvöli a
nézőt. Mert a hétköznapi felfogás szerint
ily szélsőséges érzelmi válság idején az
ember általában dúlt, öltözéke zilált, haja
borzolt, beszéde akadozó, tekintetében a
téboly jelei mutatkoznak. A Casablanca
híres repülőtéri jelenete ezzel szemben a
racine-i tragédia méltóságát tükrözi -
természetesen huszadik századi és filmes
módon. Tehát úgy, hogy Berg-man
sminkje tökéletes, nagy karimájú


