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Értelmiségi csömör

Albee-dráma a Nemzeti Színházban

A Nem félünk a farkastól aktuálisabb dráma,
mint valaha. Az értelmiségi katzenjammer
„kigyűrűzött" az amerikai egyetemi
kisváros, New Carthago falai közül. E
falak mögött kevésbé érezzük immár
Strindberg szellemalakját, az O'Neill-féle
leszámolást az amerikai álommal vagy
Tennessee Williams pszichopatológiás
hőseinek árnyékát. Nem is George és
Martha héja-násza maradt a legérdekesebb,
hanem a humánus értékeknek az a
tragikomikus devalválódása, ami

Albee drámájának megszületésekor, húsz
évvel ezelőtt még nem volt annyira nyil-
vánvaló, mint ma. Nick-féle atlétaalkatú,
jó fogú karrieristák mindig voltak, de a
„biológia" fölénye a „történelemmel" - a
nyers erőé a frusztrált gondolkodással -
szemben „azóta" baljós méreteket öltött.
Most már nemcsak arról van szó, hogy
George, aki a történelem tanszéken van,
de soha nem fogja átvenni a történelem
tanszéket, egyéni vereséget szenved. A
vereség egyetemesebb. F la tetszik,
történelmibb.

Lehet, hogy csak Gábor Miklós
George-alakítása teszi. Gábor idősebb a
szerepénél- George negyvenhat éves -, és
hosszú idő után most először nem érez-ni
játékában azt a kamaszos vonást, ami
mindig fiatalabbnak mutatja a színpadon a
valódi koránál. Érdekes, hogy amikor
1967-ben a Madách Kamaraszínházban

játszotta George-ot, túl fiatalnak érezte
magát a szerephez. Úgy vélte, hozzá kell
öregednie, holott csaknem egykorú volt
vele. Belsőleg azonban még Hamlethez
állt közel; időben sem került messze tőle.
Túl nagy volt a szakadék Hamlet
világfájdalmas első csalódása és George
kiábrándult szkepszise között. Mostanra
valahogy „beleérett" vagy inkább
belekeseredett a szerepbe. Az a George,
akit játszik, mintha önként választaná az
outsiderséget. Nem a frusztráció, hanem a
megvetés vonásai alakították érdes-
cinikusra az arcát.

Az intellektuel önsorsrontó lázadása ez.
George, ahogy Gábor játssza, nem kér a
„Papsi"-féle előmenetelből, még ha ennek
a történelem tanszék is az ára. Amely
most már soha nem lesz az övé. Ez a
George túl van azon - nemcsak kora,
hanem belső állapota miatt -, hogy
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változtasson az életén. Az alakítás itt el-
dönti a darabot. Albee drámájának nagy
kérdése - a függöny legördülése utánra
maradó kérdés -, hogy az ördögűzés
éjszakája, miként a szerző nevezi, meg-
tisztulást hoz-e Marthának és George-nak,
vagy az utolsó illúziójuktól fosztja meg
őket.

A kérdésre felelni csak az egész elő-
adással lehet. Mrsán János rendezését
letisztult arány- és formaérzék, biztos
szakmai tudás, már-már „klasszicista"
nyugalom jellemzi. Meggondolandó
azonban, hogy a Nemzeti Színház tágas-
sága kedvez-e a darabnak. A feszültség
ebben a nagy térben könnyebben kiol-
dódik a játékból, mint mondjuk a Vár-
színházban. Albee színházához hozzá-
tartozik, hogy egy kicsit feszélvezzen
bennünket a szereplők lelki lemeztelene-
dére. A Nemzeti tágas nézőterén viszont
módunk van rá, hogy kivonjuk magunkat a
konfliktusból, a homályba burkolózzunk, a
távolság fedezete alatt hűvös
nyugalommal nézzük a bizarr esemé-
nyeket. A színház „helyválasztása" mellett
két érv szól. Az egyik, hogy a I levesi
Sándor téri épület repertoárja jobban rá-
szorul a följavításra, a másik, hogy a
Várszínház színpadát csak fortélyos esz-
közökkel lehet naturalista enteriőrnek
bedíszletezni. A Nemzetiben Csikós Attila
megküzd a méretekkel; elegáns szalonja a
lakályosságot és a bensőségességet sem
nélkülözi. Egy kicsit azonban
személytelen ez a lakás, a lakásberende-
zési magazinok általánosságát inkább
tükrözi, mint Martha és George egyéni-
ségét. A játék kétségtelenül ehhez a dísz-
lethez igazodik. Közelebb áll a társalgási
drámákhoz, mint Strindberg vagy O'Neill
szelleméhez, amiből vétetett. Ez nem hiba,
sőt többé-kevésbé tör-vényszerű, hiszen
utaltam rá, hogy maga a mű is időközben
eltávolodott eredeti jelentéskörétől.
Számolni kell azonban a
következményével; azzal, hogy az elő-
adás veszít dinamikájából, bizarrságából,
humorából - egyhangúbb lesz. Az in-
tellektualizmus, a gondolatiság oltárán föl
kellett áldozni a játék színeit.

Más szóval ez a kulturált Albee-inter-
pretálás szelídebb, legömbölyítettebb,
kiegyenlítettebb, mint ahogy a szöveg-
olvasás alapján elvárhatnánk. Hiányzik
belőle az egymás húsába tépők vad
kegyetlensége. Ez értelmezési kérdés, és
az előadásban nem található olyan
mozzanat, amely ellentmondana az alap-
koncepciónak. Martha és George egy-
máshoz törődött házastársi rutiniék, akik-

ben minden kaján játékszenvedélven át-
süt az összetartozás lírája, sőt melegsége.
Vass Éva és Gábor Miklós alakításában a
kapocs erősebb a szétfeszítő erőnél.
Kevésbé szolgáltatják ki egymást gesztu-
sokkal, mint amennyire szövegükkel
kénytelenek. Nem játszanak rá a játékra,
ellenkezőleg, csillapítják, humanizálják a
köztük levő feszültségeket. Mintha azt
érzékeltetnék, hogy ez az intimszférát
felborzoló „immoralitás" még mindig
sokkal emberibb annál, mint az, ami elől
kisded játékaikba menekülnek.

Külső megjelenésük is ezt hangsúlyoz-
za. Vass Éva Marthájában nincs semmi
lomposság, elengedettség, sokkal fino-
mabb, intellektuálisabb a megírt figuránál,
és Gábor Miklós is összeszedettebb annál
a George-nál, akit Albee drámájából
ismerünk. Egymásnak játszanak, nem
egymás ellen. Ez föltételezné, hogy
Honeyt és Nicket ironikusabban lássuk.
Nem így történik. Trokán Péter Nickje a
maga jól szabott biztonságérzetével
kevésbé ellenszenves, mint képzelnénk ;
még némi jóindulat is munkál benne,
amikor megpróbálja rábeszélni George-ot
és Marthát, hogy „legyen" még egy
gyerekük, S ehhez a jóindulathoz nem
férkőzik az ostobaság árnyalata. Sára
Bernadette Honeyjának libasága is meg-
szelídül kissé; ahogy részegségében el-
kotyogja kis abortuszmachinációit, inkább
riadt, mint idétlen.

S voltaképp Martha és George is az. Az
utolsó illúzió elvesztésének hajnalán rá
kell jönniük, hogy nincs menekülés.
Hazugságok és dalocskák nem segítenek.
Igenis, félnek vagy inkább szoronganak a
bennük levő ürességtől, amit mind
közönségesen elidegenedésnek nevezünk.
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NÁDRA VALÉRIA

Kék madár disco-bár

Maeter l inck a Thália Színházban

Kár volna tagadni: rossz előérzettel fo-
gadtuk a hírt, hogy az 1961-es tisztes
bukás után (a Jókai Színház akkori be-
mutatóját a kritika udvarias fanvalgással, a
közönség értetlenül és unatkozva fogadta)
újra bemutatják a század elején divatos
szimbolista dráma leghíresebb alkotását, 1
kék madárt. Szerzőjének, az 1911-ben
Nobel-díjjal kitüntetett Maurice
Maeterlincknek napjainkra talán leg-
porosabb, legavíttabb darabját. Tegyük e
jelzett fenntartásunk mellé rögtön a
megkönnyebbülés jelzését: a Thália
Színház előadása kellemes meglepetés,
bár egészen mást nyújt, mint amire fel-
készülhettünk. Azt ugyanis aligha lehetne
egyértelműen állítani, hogy a maeterlincki
mű az, ami üdén, kellemesen és
szórakoztatóan került ki a színpadra
állítás, felfrissítés, megzenésítés
műveleteiből. De végtére is talán a
legfontosabb mégis az, hogy a néző
ezúttal jól jár, s minél inkább
elrugaszkodik a színház az alapműtől,
annál jobban.

A színpadi naturalizmus reakciója-ként
fellépő szimbolizmus értékei - tisz-telet a
kivételnek, ha van ilyen - ma már jobbára
csak irodalomtörténeti értékek.
Élvethetőségük megszűnt, átértelmez-
hetőségük, jelképeik mai tartalommal való
újrafeltöltése szinte lehetetlen. Finomkodó
cizelláltságuk, mesterkélt költőiségük
valószínűleg végleg a múlté. A színpadi
költészet is nagyon más anyagból való
manapság, a stilizáció is máshol és
másképp párol le, emel új régiókba
valamit, mint a század elején. Jobb
esetben még felfoghatók gyermek-
mesének ezek a történetek, megsejthetünk
bennük valami bájt, valami derűvé oldódó
(híguló?) lírát, rosszabb esetben azonban
már csak paródiaként tudjuk felfogni,
elviselni a szimbolizmussal át-itatott
drámai alkotásokat. Maeterlinck darabja,
úgy tűnik fel, félúton lehet a két véglet
között. Nem érezzük már olyan nemes
irodalmi értéknek, amelynek kohéziójára
érdemes vigyázni, amelynek minden
költői képe, utalása fontos lehet, s éppen a
maga eredeti mivoltában fontos, de a jelek
szerint még nem ment-hetetlen, alapos
átdolgozással életre gal-


