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A Sötét galamb
szárnyra kel

jobb drámát látunk-e most a szolnoki
Szigligeti Színházban, mint azt, amelyről,
jó néhány kollégámhoz hasonlóan, magam
is meglehetős szkepszissel nyilatkoztam
ugyane lap hasábjain 971 januárjában a
nemzeti. színházi. ősbemutató alkalmából?
Aligha; a kétségkívül szerencsés apróbb
változtatások - tömörítések, húzások -- a
lényeget nem érintik. Akár idézhetem is
akkori kifogásaimat: a Sötét galamb igen
kevéssé szól magának a hősnőnek
eszmélési-beilleszkedési folyamatáról,
arról tehát, hogy ez a folyamat
túlmutasson önnön betű szerinti
jelentésén, még kevésbé lehet szó; ehelyett
Glória-Ilona világi kálváriájának
stációiként zsánerképek élik a maguk
önállósult életét, különféle pittoreszk, de
meglehetősen periférikus helyszíneken.

Es mégis: 1985-ben ez a korai Örkény-
darab Ács János vendégrendezésében
eseményekben szűkölködő évadunk egyik
legélvezetesebb, leginkább színházszagú
estéje lett. Mi történt?

Mindenekelőtt az, hogy Ács felismerte:
bármily érdekes lehetne is egy volt apáca
ismerkedése az ötvenes évek elejének
magyar valóságával, bármily sokat-mondó
pszichológiai és spirituális konfliktusok
sarjadhatnának is e konfrontáció talaján,
Örkény nem ezt írta meg; szó sincs arról,
hogy az ábrázolt környezetet: Ilona
szemén keresztül akarná láttatni, s a
külvilág afféle belső fejlődés-dráma
tengelye körül forogna. Örkény már 1957-
ben is sokkal tudatosabb író volt annál,
hogysem ne lett volna képes például
határozottabb szellemi profillal felruházni
hűsnőjét; márpedig Ilonának - de
rendtársnőinek sem esze ágába se jut,
mondjuk, megkérdőjelezni azt a rendszert,
amely egy tollvonással kihúzta alóluk
létalapjukat Mindennemű, akár-csak belső,
visszafojtott lázadás és sorsuk filozófiai
általánosításának legcsekélyebb kísérlete
nélkül, békességes passzivitással
sodródnak át egy eszményeikkel,
meggyőződésükkel ellentétes vadonatúj
életformába.

A Sötét galambban a külvilág, a valóság
tehát nem Ilona, legföljebb az író

személyiségén átszűrve jelenik meg, Ilona
pedig nem sokkal több valamiféle Rip van
Winkle-szerű katalizátornál szerepe
elsősorban az, hogy az ábrázolt világ az ő
elütő minőségű zárdai reflexei révén
kiemelődjék meghitt, meg-szokott
köznapiságából, és különösnek
mutatkozhassék. Ilona tehát a meg-szokott
elidegenítésének eszköze, nem pedig
klasszikus drámai hősnő (az elidegenítést
itt persze nem brechti, rideg, megmutató
értelemben véve, hanem inkább úgy, hogy
a szürkén megszokott egyszerre sajátos
kisugárzást kap). Es e felismerés alapján
az előadás végeredményben nem Ilonáról
s általa, rajta keresztül a környező világról
szól, hanem a környező világról s benne
Ilonáról.

E rendezői döntés következtében a drá-
ma egyszer csak más oldalait villantja
felénk, mint annak idején. 1970-ben egy
elégtelenül megformált, mégis hősnői
funkcióban felléptetett figura belső drá-
máját próbálták megnövelni, s mivel ettől
önmagában nem lehetett meggyőző hatást
várni, a burleszk és a ka

baré eszközeivel feltupírozott
naturalizmus módszerével keltették életre
az egyes helyszíneket. Amellett az előadás
számított. azokra a nézői asszociációkra
is, amelyek 1970-ben még felismerhették
a párhuzamot egy 1950-es újra-kezdés és
az 1956 utáni újrakezdés között. Ács,
tudatában annak is, hogy 1985-ben e
párhuzam színpadi kiemelése már nem
gyümölcsöző, végül arra alapozta
rendezését, amit korábban a kritika
betétsorozatként kárhoztatott, de ami most
a mű legmaradandóbb értékeként
revelálódik: az igazi élet- és
emberismeretről tanúskodó kisvilágraj-
zolatra. A hajdani előadással ellentétben
sikerült az egész darabra egységes
hangvételt alkalmaznia: azt a fajta humá-
nus, bensőségességében költői, finom hu-
morral atszőtt, egyszerre kemény és
gyengéd realizmust, amellyel már A vágy
villamosában is kísérletezett, csakhogy
Williams világának hisztérikus affektációja
sok helyütt ellenállt neki. Ez a szöveg
viszont jólesően és hálásan tűri e z t a

kezelést, valósággal felpezsdül
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tőle, sőt, mintegy megfelelő előhívó-
szerbe mártva felvillantja a későbbi
Örkény-drámáknak azokat a groteszk,
ironikus árnyalatait is, melyeket a kri-
tikusok a Sötét galambból, a korábban
bemutatott Tótékkal összevetve, annak
idején hiányoltak. Másfelől, épp az egy-
séges hangvétel révén s az emberi hite-
lesség folyamatos megteremtésével, Ács
értelmetlenné teszi annak feszegetését is,
hogy valjon periférikusak vagy tipikusak-e
a stációs helyszínek.

Egyébként ebben a kezelésben a Sötét
galamb lényegi hasonlóságot is mutat A
vágy villamosa alapszituációjával. itt is adva
van egy sivár, rideg, a benne élő
kisemberek sorsát választási lehetőségek
nélkül megszabó és behatároló környezet,
amelyben azonban ezek a kisem-berek
nem érzik magukat rosszul; élik a maguk
egyetlen életét, megkeresik, ki-kaparják
maguknak egyszerű kis örömeiket, és
elfogadják, hogy ennél több nincs, ez így
természetes.

Vagyis elsőrendűen valóban az ötvenes
évek elejének világáról van itt szó, melyet
Ács szellemes eszközökkel külsőleg is
érzékeltet, Szakács Györgyi kort, típust és
egyéniséget festő jelmezeiben, az
enteriőrök, a szórakozóhelyek vagy a
szabadtéri képek lerobbant sivárságában,
az állandó hátteret alkotó málló vakolatú,
piszkosszürke falban (Antal Csaba
munkája), de éppígy abban a durvaság
nélküli közönyös érzéketlenség-ben,
amellyel a rakodók a fájdalmasan búcsúzó
apácák körül kicserélik a környezetet,
széthajigálva a vallásos könyveket, Sztálin
és Rákosi portréjával pótolva a szentképet.
Ám az adott életforma lényegét maguk a
szereplők fejezik ki, ahogy belső derűvel s
bizonyos méltósággal még ilyen feltételek
között is megpróbálják realizálni
önmagukat, s ki-küzdeni, ami hitük szerint
nekik az élettől kijár, s aminél többet nem
is igényelnek: szeretőt, élettársat,
bőrkabátot, sört, valamicskével több pénzt,
de ugyanakkor megértést, gyengédséget,
szerelmet, megbecsülést is - Stanley és
Stella Kowalski attitűdjével éli meg sorsát
Tarné, Lujzi, a női szállás lakói, de a
cselekmény nagy részében még Guszti is.
Es Ilona, a hősnő mindezt voltaképp ter-
mészetesnek találja. Vele sem történik
több vagy egyéb, mint mással, legföljebb
annyi különbséggel, hogy személy szerint
nehezebben tudja aktívan is vállalni azt,
ami ellen elvben semmi ki-fogása nincs.

Es itt, ezen a ponton válik a mű,

Ács kezelésében, időtlenül aktuálissá, ép-
pen mert az a mód, ahogy a szereplők
sorsukat megélik, lényegesebb az éppen
adott külső körülményeknél. Ez a fajta
kisemberi magatartás ugyanis nincs kor-
hoz kötve, legföljebb az elérhető és
egyezményesen elfogadott célok változ-
nak korok szerint. Ács - ez már A vágy
villamosában is kitetszett - nem ítéli el
azokat, akik beérik ennyivel, sőt az egy-
szerű emberek természetes önfenntartási
és önvédelmi reakciójának tartja, de
ugyanakkor valami szemérmes, szo-
morkás rezignációval is szemléli őket -
mindazokat, akik meg se próbálnak
tágítani életük szűken behatárolt lehető-
ségein. Éppen ezért egyedül a záró-
jelenetben lép túl az írón, aki groteszkül
vidám happy endet kanyarított műve
végére; a konyhában elcsattanó csókos
pofon a nézők lelkes egyetértésével „az
asszony verve jó" (kivált ha apáca volt)
igazságát variálja. Ács azonban Guszti és
Ilona egymásra találását kiemeli eredeti
helyszínéből, Lujzi szerelemszagú lakásá-
ból, és egy rideg, sötét, esőverte neutrális
térbe, valósággal egzisztenciális
pusztaságba helyezi; az egymásra találás
pedig sokkal inkább görcsös, kétségbe-
esett összekapaszkodásnak hat, mintha a
két főszereplő előtt egy villámsújtotta
másodpercre megvilágosodnék, milyen
bonyolult, nehéz, számukra felfoghatatlan
az a jövő, melybe most, jobb híján, kéz a
kézben elindulnak, azzal a közhasználatú
vigasszal, hogy együtt talán könnyebb
lesz. Ez a kicsengés ismét csak pontosan
szituált, vagyis jellegzetesen 1950-es, bár
ott bujkál benne az az általánosabb
érvényű borongós Vörösmarty-gondolat,
miszerint kietlenül üres világ az, ahol csak
„az egy szerelem" van ébren. S így válik
teljessé Ilona személyes sorsa is: sem régi,
sem új értékrendje nem alkalmas rá, hogy
keretein belül emberi módon kiteljesítse
önmagát. Akkor is igaz ez, sőt, azzal
együtt igaz, ha a dráma legtöbb szereplője
nem éli meg ezt a kétségbeesetten világos
pillanatot, hiszen se Lujzit és dalnokát, se
Marikát és alkalmi szeretőit, se Csimma
Tivadart s majdan megtalált asszonyát, de
még a többi apácát se lehetne ki-taszítani
abba a becketti űrbe, amelybe Ács a két
főhőst végül helyezi; ők el-fogadják, ami
osztályrészükül jut. Ács kódájában persze
van némi, az írott szövegből nem
törvényszerűen következő önkényesség;
puszta érdekessé-gén és megrendítő
mondanivalóján túl azonban azért is
elfogadható, mert épp

Ilona és Guszti azok, akiket a cselekmény
a leghevesebben kibillent önérté-kelésük
stabilitásából: a magát spirituális lénynek
képzelő exapáca rádöbben, hogy
ugyanabból a húsból faragták, mint a
többi nőt, a magát az élet királyának
képzelő Guszti pedig arra döbben rá,
hogy egy pöccintéssel bármikor le lehet
taszítani trónjáról az élet legmélyebb
bugyraiba.

Az így felfogott drámát a szolnoki
színház már-már kaposvári formátumú
együttes játékkal tolmácsolja; teljesítmé-
nyükben érezhetően egy jó hangulatú
próbafolyamat gyümölcsei érnek be (szo-
morú gondolat, hogy a hírek szerint évad
végén szétfutnak). Sokan rég vagy -
általam - soha nem látott jó formát
mutatva illeszkednek be a mintaszerűen
egységes koncepcióba. Ahogy Kaposvá-
rott és a Katona József Színházban
megszoktuk (másutt azonban ehhez ké-
pest különböző fokokon kevésbé) : az
epizódszerepeket is - kedvetlen vagy ru-
tinos elnagyolás helyett - teljes életigaz-
sággal és ugyanakkor hibátlan arányér-
zékkel alkotják meg: Ácsnak nyilvánva-
lóan mindenkin ott volt a keze és a
szeme. Az apácák alakítói például, első-
sorban Szendrey Ilona (Blandina) és
Roczkó Zsuzsa (Jusztina) kissé mesterkél-
ten extrém, bizarr szituációjukat-szöve-
güket teljes emberséggel hitelesítik; de a
fiatal s meglehetősen túlterhelt Fazekas
Zsuzsanna (Marika) is eddigi legjobb
munkáját nyújtja ostobácskán romlott s
ugyanakkor törékeny-kiszolgáltatott kis
ringyófigurájában. A ronda turbántól
kiviruló ronda házinéni szerepében Turza
Irén pontosan ezt játssza el: a
szemétdombon kihajtó picike csodát; de
két villanásban még Mucsi Zoltán mint
pincér, majd sofőr is egyé-ni variációt
sző a tenyérbemászó alamusziság
témájára. Pontos alakítás Szoboszlai Éva
exutcalánya is, és színészi közhelyet nem
is találni másnál, mint Sebestyén Éva
Balassánéjánál, szürkeséget se másutt,
mint Simó Éva (Anikó), Bárdos Margit
(Sylvia) és Fekete András (Krasznai
doktor) játékában.

A szerephierarchia felsőbb fokain csupa
jó és igen jó alakítás, ha kiemelkedő nem
is akad köztük; a színészek nagyobb
részének meg kell küzdenie azzal a
ténnyel, hogy Örkény, a realista-
naturalista ábrázolási módhoz képest, túl
sok különc csudabogarat terelt együvé. A
hibázni, fals hangot fogni egyszerűen
képtelen Koós Olga (Pulcheria nővér)
harapós kedvűre öregedő hétfájdalmú



szűz, s játéka akkor is kifogástalan, ha
Örkény István jellemrajzát itt szűkkeb-
lűnek érzem; túlontúl is poénra hegyez-te
a világi életben botladozó főnök-asszony
figuráját, s nem jutott színe arra az
emberre, akinek egy immár lezárult s
hirtelen érvénytelenné nyilvánított élet
becsületét mégiscsak védelmeznie kellene.
Philippovich Tamás (Csimma) rendkívül
intelligens, rendkívül képlékeny fiatal
színész, aki, úgy tűnik, külső megjele-
nésében csakúgy, mint belső tartásában
minden figurához s minden rendezői
alkathoz idomulni tud egyelőre azonban
inkább perfekt feladatmegoldásokkal
jelentkezik, s keveset érezni saját belső
mondanivalójából. Konkrétan: Csimmája
hibátlan, de nem igazán izgalmas alakítás.
Ugyancsak a perfekt színészek
kategóriájába tartozik Bajcsay Mária:
Lujzijának minden mozdulata, minden
arcjátéka, a többiekhez való viszonyának
minden árnyalata pontosan olyan, mint az
ettől a monogám falusi démontól
elvárható, de a megformálás szándéka és
eredménye nála is el-elválik egymástól, s
kifogástalan megoldását be-beárnyékolja
valami görcsösség. Győry Franciska
(Tarné) viszont elegáns el-fogulatlansággal
emelkedik túl még azon a hendikepen is,
hogy aligha fogadható el Ilona ötgyerekes
mamájaként; zavartalanul formál meg egy
nagyon is ismerős típust, azt a nehéz
sorsú nőt, aki eltökélte, hogy csak azért is
jól érzi magát a bőrében. Kátay Endre
(Trenka Iván) nehezen szakad el
külsőséges megoldásaitól: igaz, csupa
olyan szerepet is kap, melyek erre
csábítják. Ízig-vérig ilyen szerep
Örkénynek ez a kedvelt figurája,
Csermlényi Viktor előképe is. Á kettős
életet élő ünnepelt operaénekes, aki egy
vidéki asszonykánál tart fenn második
otthont három gyerekkel, olyan extrém
figura, hogy elfogadtatásához külön darab
kellene, ha megérné a fáradságot. Ennek
ellenére a Philippovichcsal való
párjelenetében Kátay bizonyos belülről
megélt bölcsességet és jóindulatot is
mutat, hirtelen egyszerűvé tisztuló esz-
közökkel. Végül Kristóf Tibor Rima-
nócziként sokkal tömörebb és sallang-
talanabb, mint utóbbi szerepeiben, csak
hát ez a szerep talán a legnehezebben
elfogadható a Sötét g a l a m b csudabogarai
közül. Akár pszichopatológiai tanulmányt
igényelhetne, hogy az ötvenéves
matematikusnál miként kapcsolódik egy-
másba a fennen s minden bizonnyal
őszintén hirdetett aszkézis és a lappangó,
már-már megszállott bujaság, de ami

lényegesebb: mint a dráma legműveltebb,
legiskolázottabb emberének, kínosan
hiányzik portréjából a valósághoz, a
környezethez, a társadalomhoz való
viszony érzékeltetése. Ezért hát Kristóf,
nyilván Ács jóváhagyásával, elsiklik e
légüres terek fölött, s elsősorban az Ilona
iránt fellobbanó érzéki szenvedély-re
koncentrál; ezt sokszínűen el is játssza,
ám az alak enigmatikus marad.

Igy jutunk el a. piramis csúcsához: a két
főszereplőhöz. Nagy Sándor Tamásnak
sajátja. a szerep, mint ahogy sajátja volt a
Gusztival meglepően sok rokon-vonást
mutató párizsi fogorvos, A kaktu s z

virágának Julienje vagy a Szabad szél Mikije
is; megejtő vagánybájjal, széllelbélelt
magabiztossággal ruházza fel Gusztiját is,
s arra is jut ereje, hogy érzékeltesse e
magabiztosság felszínességét,
veszélyeztetettségét, a vagány naivitását
is. Még nem tudni, hol vannak e színész
képességének határai, de a vonzó
egyéniség és a szakmai biztonság pá-
rosításának fokáig újabban már minden-
képp eljutott. Nem sajátja viszont a cím-
szerep a jelentékeny művésszé érett Egri
Katinak úgy, ahogy A kaktusz Stéphanie-
ja, a Máli néni Tildája vagy a T ü z e t viszek

Évája például sajátja volt; a meg-lágyuló
keménységet a színésznő alkatánál fogva
jobban ki tudja fejezni, mint a permanens
határozatlanságot, tétovaságot; amellett,
ízig-vérig intellektuális alkatként, játéka
inkább csak még feltűnőbbé teszi, mily
kevés intellektussal ruházta fel Örkény
hősnőjét, s mennyire csak idegi-ösztönős
reakciókat juttatott neki - Egri Kati
Ilonájáról például alig képzelhető el, hogy
világgá szalad, csak mert a bort
összecserélte a keserűvízzel. Ez az -Ilona
inkább gyengéd fialénnyel oktatná ki
anyját, hogy az ő státusában az efféle
balfogásokra egy ideig még számítani kell.
Ez a helyzeti hátrány viszont időnként
kamatozik is, kitoldva a darab hiányzó
dimenzióját: Egri Kati Ilonájáról ugyanis
elhihető,

hogy küszködik magával, hogy nemcsak
passzívan hányódik egyik pikareszk
kalandból a másikba, hanem belső
konfliktusok forrásaiként meg is éli őket.
Rövidre fogva: az alakítás elárulja, hogy
Egri Kati jelentős színész és kész, ki-
forrott művészegyéniség, de épp ezért
egyben leleplezi, hogy Ilona nem az ő
szerepe.

Mindebből az szűrhető le, hogy a je-
lentősebb szerepek színészi tolmácsolása
végeredményben nem hibátlan. Csak-
hogy sajátos módon ez mégsem minősíti
az előadást, mert az Ács megteremtette
színpadi atmoszféra mindezeket az
elemeket magába öleli, és viszonylagos
egyensúlyba hozza. A színpadon emberek
léteznek, a maguk természetes
létközegében - megélnek egy darab kor-
hoz kötött valóságot, s ugyanakkor túl is
lépnek rajta, felénk, hozzánk. Esendők,
kiszolgáltatottak, kicsinyesek, nem ritkán
nevetségesek, de mindnek meg-van a
maga nagy pillanata: a nyájától fenségesen
búcsúzó Pulcheria nővér, a
selyempapírral-fésűvel harmonikázó
Csimma, a sörét fifikusan kiküzdő Tar-né,
a turbán alatt megdicsőülő házinéni,

legszebb ruhájában Gusztijával ellejtő
Marika, az Ilonát végre karjába záró
Rimanóczi előttünk, szemünk láttára
jutnak fel életük csúcspontjára, és saját
életünk hosszabbodik meg bennük. Em-
berközeli színház az Ács Jánosé - az a
ritka közösségi élmény, amelyben néhány
órára boldogok lehetünk.

Örkény István: Sötét galamb (szolnoki Szigligeti
Színház)

Dramaturg: Morcsányi Géza. Díszlet:
Antal Csaba. Jelmez: Szakács Györgyi m. v.
Rendező: Ác

s
János m. v.

Szereplők: Egri Kati, György Franciska,
Bajcsay Mária, Nagy Sándor Tamás, Kátay
Endre, Kristóf Tibor, Philippovich Tamás,
Fekete András, Koós Olga, Szendrey
Ilona, Roczkó Zsuzsa, Bárdos Margit.
Sebestyén Éva, Szoboszlai Éva, Fazekas
Zsuzsanna, Simó Éva, Turza Irén, Czakó
Jenő,

A l eá ny s zá l l á s - je l en e t a Sö té t g a lamb b ó l ( M T I F o t ó - I l ov s zk y Bé la fe l v . )


