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A betegség börtönében

Az Altona foglyai Békéscsabán

Az Altona foglyai című Sartre-drámát 1959-
ben mutatták he Párizsban - nagy sikerrel.
A szerző -- a Temetetlen holtak, A
tisztességtudó utcalány és Az ördög és a jóisten
című színpadi művei után - gyakran és
szívesen nyilatkozott az Altona foglyairól,
szenvedélyesen bizonygatta, magyarázta a
drámai konfliktus időszerűségét. Elmondta
például, hogy elsősorban nem a „német
bűnről" akart drámát írni - a második
világháborús környezet pusztán ürügy.
Franciaország algériai háborúja, a
történelmi helyzet keserű ismétlődése, a
tanulságok vélt átörökíthetősége inspirálta
az összetett történet-re. A lehetséges
megfejtések kulcsát az író maga adta a
közönség kezébe - igaz, nem a drámán
belül, hanem cikkekben, interjúkban

Magyarországon először a szegedi
Nemzeti Színház tűzte műsorára az A/-
tana foglyait, 1964-ben, Komor István
rendezésében. 1968-ban a Vígszínház is
nagy sikerrel mutatta be - elsősorban a
parádés szereposztásnak köszönhetően. A
kritikák ugyanis ekkortájt már számos
ponton bírálták Sartre művét. A vígszín-
házi előadást Horvai István rendezte;
Frantzot, az önmagával meghasonló
egykori náci tisztet Darvas Iván játszotta
emlékezetesen. Az apa Páger Antal, Leni
Bánki Zsuzsa, Johanna Pap Éva, Werner
Bitskey Tibor volt.

Ezt követően csak 1980-ban mutatták
be ismét, a Vígadóban, ezúttal Romhányi
László rendezésében. Frantzot ebben az
előadásban Harsányi Gábor játszotta.

A legutóbbi bemutatót a békéscsabai
Jókai Színházban Acs János rendezte
vendégként. A premier után nem sokkal
megjelent helybéli és fővárosi kritikák
szinte egyhangúan emelték ki, hogy el-
sősorban a vállalkozás ténye jelentős a
komoly gondokkal küszködő színház
életében; az az igényesség, amellyel
színészeinek komoly erőpróbának szá-
mító feladatokat ad, a közönségsiker
esetleges elmaradása esetén is. Hiszen kár
lenne tagadni, hogy a békéscsabaiak
lényegesen nagyobb látogatottságra, kö-
zönségsikerre számíthatnak egy bár-
milyen vígjátékkal, mint Sartre-nak akár

a legjobb művével. (E sorok nyomdába
adása idején jutott a szerkesztőség tudo-
mására, hogy a békéscsabai közönség -
kezdeti távolmaradása után - nagy szám-
ban nézi meg az előadást.)

Csakhogy az Altona foglyai Sartre-nak
nem a legjobb drámája. A komoly erő-
próba, amellyel a színház néhány színé-
szének kedvezni szándékozott, éppen
ezért más megvilágításba kerül.

I t t mindenki beteg?

A dráma indításának pillanatában extrém
helyzettel ismerkedik meg a néző. Az
iparmágnás Gerlach família luxuskasté-
lyának egyik szobájában tizenhárom éve
él - önként és családja kívánságára vállalt
- száműzetésben a fiatalabbik Gerlach fiú,
aki a második világháborúban viselt
dolgaiért egyszerre vezekel, és menekül a
hivatalos felelősségrevonás elől.

Az apa, aki minden történelmi időt
egyformán prosperálva, a hatalom ke-
gyeltjeként élt át, élete és ereje fogytán
másik fiára óhajtja ruházni a családfői és
iparmágnási széket. Ez a másik fiú - apa
és fia nagy bánatára - azonban elüt
valamelyest a kívánatos családi jellem-
vonásoktól, a kijelölt feladatra lényege-
sen kevésbé alkalmas, mint az „apja fia"

Frantz, és vonakodik is tőle.
Hogy a helyzet drámai konfliktussá

váljon, belép az „egészséges külvilág"

képviselőjeként Johanna, az exszínésznő
az idősebbik Gerlach fiú felesége. Értet-
lensége, ösztönös ellenkezése eleinte ma-
gyarázatot, később megoldást provokál
mindazokra a kérdésekre, amelyeket több
mint egy évtizede föl se tettek ebben a
házban. Dramaturgiailag ő ad lehetőséget
arra, hogy flash hack mód-szerrel
lepereghessenek a múlt kulcsjelenetei. Ez
a dramaturgiai technika eb-ben az esetben
mesterkélt és nehézkes -- de ennél is
nagyobb haj, hogy Johanna egész figurája
valójában csak erre jó. Ily módon ugyanis
középponti jelen-tőségre tesz szert a
drámán belül, ezt a pozícióját azonban
önálló akcióban nem tudja megőrizni.
„Relatíve" létezik: a többiekhez képest ő a
normalitás, a Gerlachok betegsége őáltala
- aki nem beteg - mutatkozik élesen.

A Gerlach-kór legfőbb hordozója - ha
nem is áldozata Leni, az egyetlen Gerlach
lány. Ez a békéscsabai előadás még
inkább előtérbe helyezi őt, mint a dráma;
egyébként meggyőzően. Leni látja el
bezárkózott fivérét, s minthogy ő a
külvilág Frantz számára, hát ő dönti el,
hogy milyen is a külvilág. A saját

patológiás szempontrendszere szerint
okosan és ördögien úgy határoz, hogy a
valósággal ellentétben Frantz számára a
külvilág halódik, a pusztulás felé tart
megbüntettetett. Leni „intézi el", hogy
Frantzban se vágy ne ébred-jen, se
lehetősége ne legyen a kiszabadulásra.
Örökös börtönre ítélve önma-gát is,
vállalja a vérfertőzést is fivérével. Idővel
ez nemcsak kényszerű szükséglet, hanem
igény, mindent meghatározó szenvedély
lesz nála - ekkor hatalmasodik el rajta is a
betegség.

Ez a patológia -- sajnos - a legnagyobb
tehertétele a drámának. Lenin kívül e köré
szerveződik Frantz egész figurája és
drámai konfliktusa is; ez szervezi az egész
Gerlach famíliát, a kitörni képtelen,
gyenge Wernert s az öreget is, aki
kegyetlen megalomániáját békíti össze
ezúton fia iránti fájdalmas, kiszolgáltatott
szeretetével.

Ezt a Gerlach-kórt elkapja Johanna is -
amikor szenvedélyes szerelemre lobbanva
Frantz iránt a megváltás kény-szere vesz
erőt rajta. Hiába.

Némileg patografikus színezetet ölt a
Sartre-dráma elemzése - mindez nem
válik az előadás előnyére sem. Legfő-
képpen Frantz alakja sínyli meg a kon-
cepció túlbonyolítását. Frantz, akit a múlt
felelevenedő képeiben egy nyílt eszű,
nyíltszívű, humánus fiatalembernek látunk
- egyszer csak megtört gerincű, némileg
megroppant idegzetű és majdhogynem
megbomlott elméjű felnőtt-ként lép elénk.
Hogy mi történt köz-ben - eseményszinten
megtudjuk ugyan, de mind lélektanilag,
mind dramaturgiailag hiányos a „fejlődés"

íve. Amikor Frantz már a padlásszoba
foglya, múlt-idézése, szembeszállása egy
elképzelt ítélő-székkel, vádbeszéde
önmaga és a kor ellen - mind egy hamis
tudat képe, és ferde valóságképre alapul.
Mentegetőzik, vagy épp ellenkezőleg:
harcosan kiáll - mindegy. A súlyosnak és
vádlónak szánt monológok elsősorban
színészi teljesítménnyé válnak, ekként
értékelhetők.

Itt mindenki küzd

Jólértesültek tudni vélték, hogy Ács János
„készen" kapta a darabot, meg-rendezésre.
Akár így van, akár nem végső soron
mindegy. Acs rendezői világa nemigen
tud mit kezdeni a Sartre-drámával így
elsősorban saját szín-házi, sőt színpadi
erényeit csillogtatja. Amennyire ezt a
körülmények engedik. Egy az egészre
tekintő jelentős interpretációt -- mint
például a Marat/Sade



Sartre: Altona foglyai (békéscsabai Jókai Színház), Várday Zoltán (Werner), Felkai Eszter (Johanna).
Nagy Mari (Leni) és Dariday Róbert (Apa) (Somfai István felv.)

esetében -- itt nem érhetünk tetten.
Feltehetően arról van szó, hogy még az
igen tehetséges Ács sem tudott hidat ver-
ni ott, ahol ez igencsak képtelenség; nem
tudta megteremteni, életre kelteni azt az
érzelmi-gondolati feszültséget, amelyen
keresztül a közönségnek valóságos köze
lehetne a drámához. Egy-egy részletet
dolgozott és dolgoztatott ki a
színészekkel - s a békéscsabai együttesre
ez is igen nagy és látható hatással volt.

Elsősorban a színészvezetésre mond-
ható el mindez. S épp ebből következik,
hogy az egyes jelenetek kidolgo-
zottságban is elütnek egymástól, fölerő-
sítve a dramaturgiai labilitást.

A kulcsjelenetek - a Gerlach család
„önleleplező" gyűlése, Frantz és Leni
jelenetei, majd Frantz találkozása az ap-
jával - kiemelkednek az előadás egé-
széből. Érezhető, hogy a színészek ilyen-
kor nem rutinból, a legkézenfekvőbb
sablonokból dolgoznak, hanem átélt, ér-
telmezett, tudatosított lélektani helyzet
diktálta színészi megoldásokkal lépnek
elő.

Frantzot, a bezártságban élő fiút Bar-
binek Péter játssza. Játékának pontosan
végiggondolt része az alaphelyzethez
igazodó jellem és magatartás, s az, aho-
gyan szigorúan logikus lépcsőkkel építi
fel a tébolyhoz, az önpusztításhoz

ménységet, a konok elszántságot érzé-
kelteti hitelesen. Viselkedésén érezni: talán
ő a legigazibb Gerlach, a veszteni képtelen
s ennek mindent alárendelő személyiség. A
színésznőnek több ki-emelkedő pillanata is
akad az előadásban - rajta is érezni
bizonyos jelenetekben a rendező keze
nyomát.

Akárcsak az öreg Gerlachot játszó
Dariday Róbert játékán. A rá épülő jele-
netekben éles karaktert formál az apából,
máskor meglehetősen erőtlenül üldögél;
gyermekei párbeszédeit nem kíséri kellő
átéléssel.

Bizonytalanul játssza Wernert -- ezt a
drámában is meglehetősen bizonytalan
alakot - Várday Zoltán. Váltásai - az
elhatározott, de végig nem vitt keménység
és gyengeség -- elsősorban nem szí-
nészileg megoldatlan, sőt: a hiányzó lé-
lektani folyamatokat is pótolni igyekszik.
Nem rajta múlik, hogy kevéssé sikerül.

Johannát Felkai Eszter játssza. Ameddig
csak a különbözésről szól a szerepe, addig
- külső adottságait is felhasználva -
megfelelően érzékelteti különállását.
Amikor azonban a meglehetősen sajátos,
ám mégiscsak közeledő magatartásváltást
kell érzékeltetnie - Frantzcal való
beszélgetései után -, addigi konok
egyenessége, tisztázásra kényszerítő
viselkedése semmilyen határozott
minőségbe nem vált, zavaros lesz és meg-
magyarázhatatlan. Johanna szerepében
hihető lenne Frantz hatására némi zűr-
zavar - de akkor színészként ezt kellene
legalább megoldania.

A díszlet - Gyarmathy Ágnes munkája -
időnként, főleg a múltat vissza-idéző
jelenetekben, okoz némi zavart.
Egyébként külön életet él, távol az elő-
adás szellemétől. Ez alól csak Frantz
puritán padlásszobája kivétel. A jelmezek
- szintén Gyarmathy készítette --
többségükben megfelelők, csak Leni ruhái
mutatnak valami egészen mást, mint amit
Nagy Mari játszik.

Önmagában dicsérendő, hogy a bé-
késcsabai színház vállalkozott valami
olyasmire, amit ritkán látni tőlük. Bizo-
nyos korlátokat leszámítva, ezúttal első-
sorban nem rajtuk múlt, hogy átütő,
megrázó színházi este nem jött létre.

Jean-Paul Sartre: Altona foglyai (békéscsabai
Jókai Színház)

Fordította: Hegedűs Zoltán. Dramaturg:
Lendvay György. Díszlet, jelmez: Gyarmathy
Ágnes. Rendező: Ács János m. v.

Szereplők: Dariday Róbert, Barbinek Pé-
ter, Várday Zoltán, Nagy Mari, Felkai Esz-
ter, Mészáros Mihály, Farkas Tamás, Ge-
rencsér Lajos.

vezető utat. Barbinek szerint Frantz va-
lóságosan belebetegszik az elmúlt tizen-
három évbe; s nem az ő hibája, ha ala-
kításában ez dominál. A színész - talán
szándéka ellenére - leleplezi a figurát,
annak betegessége folytán csökkent hite-lét
és érvényességét. Megmutatja mindazt, ami
látszólagos Frantzban: a formátumot, az
erőt, a szenvedélyt. Barbinek az őrjöngési
jelenetekben színes, bár visszafogott;
valóságosabb színészi teljesítményt akkor
nyújt, amikor Lenivel vagy Johannával
beszél - azaz amikor a dráma lehetővé teszi.
Ilyenkor nem egy beteg ingadozásait,
kedélyhullámzását hozza, hanem egy
kiszolgáltatott ember kétségbeesését,
meggyőzőbb emberi hitellel.

Utolsó jelenetében - amely egyben az
öreg Gerlachnak is az utolsó jelenete - a
dramaturgiai hitetlenség ellenére komoly
színészi küzdelem „jön át" a rivaldán.
Küzdelem azért, hogy legalább ereje legyen
az együttes kivonulásnak, a kettős
öngyilkosságnak. Mégis, majdhogynem
hihetetlen, hogy apa és fia tizenhárom év
után az első beszélgetésen megállapodik a

közös halálban, és szép nyugodtan
kisétálnak a színpadról. A többiek ott
maradnak, s az ember-nek az az érzése
támad : most kezdődhetne egy jó dráma.
A Lenit játszó Nagy Mari főleg a ke-


