
Még csak nem is kabarészinten. Mert az
legalább nem kíván tetszelegni az
egyféléről szólok látszatában. Csak egy-
szerűen sorjáznak a tréfák, de legalább
nevettetnek. Itt viszont az állítólagos
összetartó eszme, a rádió, arra készteti a
nézőt, hogy megfeszített erővel próbáljon
rendet teremteni abban, amit lát és hall. S
nem az ő hibája, hogy nem leli a
rendszert. Mindez pedig a groteszk
álcájában. Mert groteszk is lehetne, amit
látunk. Csakhogy nem az. Semmi köze a
groteszk logikájához, annak sokszor
elrajzolt absztrakciós láncához, amelyben
- ha elrajzolt s ezáltal nehezen érthető is,
de - „van benne rendszer". A
semmitmondást, a közhelyeket a groteszk
álarcába bújtatni.

A nehezen mozgó kavalkádot a második
részben a Detektívjátszma követi, amely
nyilván önálló rádiójátékként is megállta
már a helyét. A hajón a stewardess
mereng az életről. (Ki tudja, miért van
szükség e keretre? Hacsak nem azért,
hogy az est színésznője a második
részben is színpadra léphessen.)
Bekonferál két mesterdetektívet, akik
unalmukban játékba kezdenek. Mi történt
a matematikatanárral erről szól a
detektívparódia. Egy vélt gyilkosságról,
balesetről, természetes halálról kell föl-
deríteni az okot. Ki vagy kik voltak a
tettesek, az akaratlagos, a közvetlen vagy
közvetett okozók? Hogyan kezd sürgős
nyomozásba az egyik, hogyan játssza el a
környezet valamennyi szereplőjét más-
más hangon, külső eszközzel, a tárgyak
hangját utánzó csikorgásokkal, nyikor

gásokkal, dohogásokkal, csapódásokkal,
koppanásokkal a másik? Ez utóbbiak, a
hangutánzások végre valóban meg-
mutatnak valamit a rádiójáték meg-
születésének technikájából.

A Thália Stúdió produkciójáról szólva
méltánytalan lenne a színészi játékra
hárítani a felelősséget. Zsurzs Katalin,
Mécs Károly és Kautzky József mindent
elkövet, hogy leplezze a színpadi mű
hiányát, hogy a színjátszás ügyes-
kedéseivel és ügyetlenségeivel elhomályo-
sítsa a nem létező rendezést. A színé-
szeknek ugyanis dráma és helyzetek híján
nem marad más feladatuk, mint hogy
fölmondják az esetleges egymásra
sorakozó szövegrészeket. S hol odaadó
leckefelmondással, hol méltatlan humo-
roskodással, hol nem kevés alpáriságot
sejtető harsány igyekezettel próbálják
elfödni a hevenyészett alapanyagot és a
magamutogató ötlettelen rendezést.

De legalább mi ne leplezzük: csúfos
fiaskó született a Thália Stúdióban. A
színházi átdolgozások korának újabb
kudarca, amely ismét - mint már annyi-
szor - figyelmeztet: a színház formai
szabadságának jegyében sem lehet bármit
színpadra vinni.
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BÉCSY TAMÁS

Az önmanipuláció
és a látszat

Dürrenmatt:
Az öreg hölgy látogatása Győrött

Az elején egy nyomorúságos kis vasút-
állomás a színtér, ahol a toprongyos
polgárok elmondják, valaha virágzó kis
városuk - Güllen - teljesen elszegényedett.
Ezt az is szimbolizálja, hogy egykoron
megálltak itt a nemzetközi
expresszvonatok, s most keserűen nézik,
hogy csak átrobognak. Mintha várnák,
hogy az egyik újból megálljon. Mert
várják megmentőjüket a nyomortól, Claire
Zachanassiant.

A hölgyet egykoron Kläri Näschernek
hívták, nagyon szegény volt és fölöttébb
csinos; és a jelenlegi szatócs, Alfred 111
volt a szerelme. Mára azonban
multimilliomos lett. Mindenki Illtől várja
hát, hogy a régi emlékek felidézésével
hassa meg: adjon jelentős összeget a
városkának. Tervezik, hogy fel-irattal,
énekkarral, tornamutatványokkal és
szónoklatokkal üdvözlik. Még semmi
nincs készen, amikor váratlanul valóban
megáll az egyik expressz, s az öreg hölgy
megérkezik. És ettől kezdve semmi nem
úgy történik, ahogyan el-tervezték, de
mégis minden úgy végződik, ahogyan
remélték. A szegény, top-rongyos gülleni
polgárok a végén frakkban pompáznak, új
autójuk van, s mindenkin látszik a jólét.

Csak éppen meg kellett ölniök vala-kit
ennek fejében.

A vörös hajú egykori tündérboszorka
annak idején apasági keresetet nyújtott be
Ill ellen, aki viszont két tanúval bizo-
nyította a bíróságon, hogy nemcsak ő
lehet a gyermek apja. Kläri Näscher az
igazságtalan ítélet következtében el-
hagyta a várost, s most mint Claire
Zachanassian tér vissza igazságot szol-
gáltatni. Egy teljes milliárdot ajánl a
városnak, egy teljes milliárdot pedig a
polgárok közti szétosztásra, ha megölik
Alfred Illt. Az ajánlatot a polgármester az
európai tradíciókra, az emberiességre, a
humanizmusra hivatkozva visszautasítja.
S az első felvonás végén elhangzik az
öreg hölgy szájából a mű témáját el-
indító mondat: „Én várok."

Természetesen arra vár, hogy elindul-
jon és céljához érkezzen az a pszichikai
folyamat, amelyben az anyagi érdekelt-
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ség elsöpri az európai tradíciókat, az
emberiességet, a humanizmust.

Nem ismerős-e valamiképpen szá-
munkra is ez a folyamat? Vigyáztunk-e
arra, hogy az anyagi érdekeltség társa-
dalmi és egyéni súlyának ily nagy mér-
tékű hivatalos megnövelésével ne ér-
vénytelenítsünk szellemi, gondolati, hu-
manisztikus és eszmei értékeket? Hogy
vajon a pénz megszerzése közben nem
váltunk-e szellemi és erkölcsi értékek
„gyilkosaivá"? Amikor a ma olvasója
vagy nézője kapcsolatba kerül ezzel a
művel, ezek a kérdések óhatatlanul fel-
színre kerülnek.

A színpadi műalkotásban persze más-
ra, illetve más aspektusokra lehet tenni a
hangsúlyt. Például az öreg hölgy
bosszújára, s e kegyetlen megtorláson
belül akár az első szerelem igen nagy
erejére, az ember benső világából
kiiktathatatlan mivoltára; akár a
mérhetetlenül sok pénz végzetté, abszolút
determinálóan sorssá vált „mitikus"
erejére; továbbá - mint a megírás
időpontjában, 1956-ban - a II.
világháború utáni „gazdasági csoda"
árára; azután a múltban elkövetett bűnök-
botlások lavinaként növekvő
következményeinek bemutatására stb. De
akármelyik aspektus dominál, a gül-
leniekben végbemenő pszichikai folya-
mat nem iktatható ki; hiszen ez a mű
voltaképpeni témája. A pszichikai folya-
matok azonban nem jeleníthetők meg
adekvátan a csak dialógusban írott drá-
mai műformában, mivel maguk a folya-
matok az emberen belül zajlanak le, a dia-
lógusforma pedig az emberek közötti
viszonyokat képes adekvátan megjelení-
teni. A dialógusok csak a folyamat el-
indulását - amely viszonyokban lehetsé-
ges -, továbbá egyes állomásait, illetve az
emberek közötti viszonyokban meg-
jelenő végeredményét képesek adekvátan
és hitelesen rögzíteni.

Nem így azonban a színházi műalkotás.
Noha a pszichikai folyamatokat itt sem
lehet a maguk valóságosságában
megjeleníteni, a színésznek és a rendező-
nek jóval több művészi eszköze van a
folyamat dialógusokban meg nem jele-
níthető részleteinek a megérzékítésére. A
győri Kisfaludy Színház előadásában és
Emőd György rendezésében azt hiá-
nyolhatjuk leginkább, hogy a színházi
műalkotásban kifejezésre juttatható köz-
lések halványan, alig érzékelhetőn je-
lentek meg, illetve lehetőségek maradtak.

A gülleniekben zajló folyamat első
etapjának külsővé tételére Dürrenmatt
kitűnő és pregnáns mozzanatot vezet be:
az azonnal elkezdődő vásárlásokat és a
mindenki által megvett, a színpadon ott
virító sárga cipőket. Íróilag hasonlóan
kitűnőek a következő állomások: Ill
megölésének - még nem tudatos -
bujkálása a polgárok benső világában,
amit az Ill szimbólumává nőtt „fekete
párduc" üldözése és megölésének elő-
képeként szolgáló lelövése tárgyiasít; Ill
bűnös mivoltának felbukkanása és ennek
eluralkodása, ami az önigazolás-hoz
szükséges; s végül mind az önmaguk,
mind a nyilvánosság számára ki-alakított
látszat szükségessége, hogy tudniillik az
igazság érvényre juttatásáért - nem
hagyják a bűnt megtorlatlanul - és nem a
pénzért ölik meg Illt.

A folyamat egyes állomásait Dürren-
matt különböző, névvel vagy foglalko-
zással jelölt polgárok révén láttatja, de a
színpadi műalkotásban valamilyen
módon mindenkin látnunk kell, hiszen ez
a pszichikai folyamat a város minden
lakosában végbemegy.

Egyszer talán érdemes lenne meg-
vizsgálni, mi az oka - okhálózata hogy a
magyar színházi előadások túl-nyomó
többségében a statiszták „visel

kedése", „reagálása", pontosabban: alak-
megformálása olyan elképesztően sablo-
nos, közhelyszerű, élettelen, hogy sokszor
még nevetséges is. Mintha az úgy-
nevezett statisztáknak nem lenne mű-vészi
feladatuk, mintha nem is lennének benne a
műalkotásban, és mintha nem éreznének
művészi felelősséget.

Ebben a tekintetben ugyanis ez az elő-
adás egyáltalán nem kivétel, noha a sta-
tisztáknak itt voltaképp főszerep jut. (Az
egyik legnagyszerűbb kivétel épp a győri
színházban volt látható tavaly, A calais-i
polgárok előadásán.) Amikor két asszony,
majd aztán mások is betér-nek Ill üzletébe,
hogy immáron pasztőrözött tejet,
finomabb cigarettát, márkásabb italt
vegyenek, csak éppen vásároltak. Nem
érződött az, ami az Ill meg-öléséhez
vezető pszichikai folyamatot elindította: a
könnyelműség, a felelőt-lenség, az a benső
magatartás, amelyben egyáltalán nem
jelenik meg, hogy a tetteknek
következményeik vannak. De nem volt
érezhető még az sem, hogy a nagyon sok
nélkülözés és hiábavaló vágyakozás után
végre-valahára tetszésük és vágyaik
szerint vásárolhatnak, Még a sárga
cipőnek sem örült senki. csak éppen rájuk
került.

De az összetett, meglehetősen sok-rétű
fordulatokat nem formálták meg
pregnánsan azokban az alakításokban sem,
amelyek számára több lehetőség adódik.
Magát ezt a bonyolult folyamatot
általában leegyszerűsítették, mivel
meglehetősen egysíkúak voltak azok a
színészi megnyilvánulások, amelyek révén
a folyamat egyes állomásait vagy
fordulópontjait külsővé tették.

Ill természetesen észreveszi, benne
szükségszerűen tudatosul, hogy a
könnyelmű, felelőtlen vásárlásoknak a kö-
vetkezménye az ő meggyilkolása lesz. A
fegyveres, a hivatali és a lelki hatalom-hoz
fordul segítségért, védelemért. A rendőrt,
a polgármestert és papot játszó színésznek
nincs könnyű dolga. E három alakban
szinte közvetlenül egymás után tárgyiasul
a folyamat három etapja, és érvényre jut
az a közlés is, hogy a hatalom eme három
szegmentuma sem akarja meggátolni az
anyagi érdekeltség uralomra jutását. A
rendőr mint a fegyveres hatalom
képviselője egyáltalán nem hiszi, hogy Ilit
meg fogja ölni, hiszen túlságosan nagy és
így aránytalan az ezért felajánlott összeg;
mindazon-által már rajta is sárga cipő van.
A polgármester - miközben a drága szivart
szívja - közli, Ill elvesztette az erkölcsi
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jogot ahhoz, hogy az öreg hölgy letar-
tóztatását kérje gyilkosságra való fel-bujtás
miatt. Vagyis benne elérkezett a folyamat az
önigazolás kialakulásának a fázisába. A pap
pedig már tudja, a gyilkosság be fog
következni, s így tudatosult benne a látszat
szükségessége, s ki-mondja: Ill bűnös.
Györgyfalvay Péter rendőralakításában
viszont érthetetlen módon buta fensőbbséget
közvetít; Áts Gyula polgármestere pedig
komolyan szigorú és megrovó I11-lel
szemben az erkölcsi jog eljátszásának
említése-kor. Ezzel azonban akarva-
akaratlanul azt fejezi ki, hogy Ill bűnösségét
nem önigazolásuk miatt növeli meg, hanem
mert az valóban olyan nagy bűnt köve-tett
cl, ami miatt semmire sincs erkölcsi joga.
Rupnik Károly a pap benső tartalmaiból
csak a vallásos kenetteljességet jeleníti meg.
Pedig mindhármójuk kezében ott a fegyver,
amellyel a „fekete párducra", vagyis Illre
vadásznak. Ez ki-tűnően tárgyiasítja a benső
mélyén már ott bujkáló, később bekövetkező
tettet, Ill megölését. És ezt a tartalmat veszi
körül a rendőrben a gyilkosságban való
nem-hit, a polgármesterben az önigazolás
kialakulása, a papban annak az egy-értelmű
felismerése, hogy Illt meg fogják ölni.

A mű világszerűségében igen nagy súlya
van a XX. századi valóság egyik
alapjellemzőjének, a látszatnak; a valódi
dinamizmusokat elfedő, azokat pozitív-nak
bemutató látszatnak. Erre azóta van szükség,
amióta a nyilvánosságot be kellett kapcsolni
a társadalmi lét folyamataiba. A
nyilvánosság - a sajtó, a rádió, a tévé,
továbbá a döntéseket hozó gyűlések
nyilvánossága -- alapjaiban éppen az egyéni
és társadalmi erővonalaknak a tisztességét,
becsületességét biztosíthatja; valamint azt,
hogy érvény-re juthasson azoknak az
embereknek a véleménye, akik nem a
hatalom felsőbb grádicsain élnek. A
nyilvánosság azonban - már kialakulásának
kezdetekor - az egyéni önzés, a közösségivel
szemben álló csoportérdek pozitívként való
be-állításának színterévé, illetve az emberek
becsapásának, majd manipulálásának
színterévé vált. Az, hogy a nyilvánosság
előtt, vagyis a nép, a tömegek, illetve a
közvélemény számára mindig a közjót, az
emberiességet, a haladást, az igazságot kell
említeni az egyéni vagy csoport-érdek vagy
akár a galádságok, önzések, harácsolások
helyett és ezek leplezésére, végül is azt
bizonyítja: a közjó, a humanizmus, a haladás
stb. még mindig pozi

és naivak abban a világban, amelyben már
eleve eldöntött mindent az öreg hölgy a
maga vagyonával; megmutat-hatná, hogy
azért is érvel ily hevesen, mert az ajánlat őt
is csábítja, őt, akiben leginkább él a
humánus tradíció. És ez szolgálhatna
kiindulópontként ahhoz a jelenethez,
amelyben részegen el akarná mondani az
igazságot a tündérboszorka látogatásával
kapcsolatban.

Ez a jelenet El boltjánál játszódik, és
kettősen is fontos. Egyrészt meglát-hatjuk
a polgárok önmanipulációs folyamatának
egyik állomását, miszerint Illt már
mindannyian bűnössé minősítették, s ez a
folyamat már a családjában is el-jutott erre
a fokra. Ám itt válik egyértelművé a
folyamatnak a másik oldala; az tudniillik,
hogy az újságírók, vagyis a nyilvánosság
megjelenése teszi szükségessé a látszat
kialakítását. Az előadásban ezek is inkább
csak gondolatilag vehetők észre, s jóval
kevésbé érzékelhetjük a látható és hallható
megoldás-módokból. Az első polgár
(Simon Géza) szól először az újságírók
jelenlétéről, s ő aggódik először amiatt,
hogy végül Ill nem tálal-e ki nekik. Simon
Géza alakításából az érezhető, hogy Illt
valóban gazembernek tartja, s nem érzékel-
jük azt a kettősséget, miszerint ezt az
önigazolás mondatja a tények ellenére
vagy azok jelentőségének a megnövelé-
sével; vagyis nem jelenik meg az a
pszichikai mozzanat, hogy el kell nyomnia,
el kell hallgattatnia a benne is meg-
megszólaló pozitív értékeket. Mint ahogy

Berek Katalin Az öreg hölgy látogatása címszerepében

tív értékeknek számítanak. Csak éppen
látszattá váltak.

Dürrenmatt pontosan megmutatja, hogy
az emberekben még mindig ott élő pozitív
értékek hogyan szakadnak el a benső
világ azon rétegeitől, ahol a valódi
dinamizmusok működnek, s hogyan
tolódnak a valódi erővonalakat elfedő
vagy átminősítő látszattá. Mivel ezt a
tanár alakjában rajzolja meg, a gimnázium
igazgatója a mű egyik legfontosabb
alakja. Patassy Tibor alakításáról is azt
lehet mondani, amit az egész elő-adásról:
megjelenik benne és általa ez az összetett
problémakör, de korántsem eléggé
határozottan. Nem érzékelhetjük kellően,
hogy itt jóval többről van szó, mint a
tanárnak a részegségében fel-szabaduló
gondolatairól és érzelmeiről. Az alakítás
csak egy gülleni tanárt állít elénk, aki
évtizedek óta humanizmusra neveli
nyomorúságos fizetésért a diákokat. Nem
jelenik meg azonban általánosítható
erővel, hogy a humanisztikus értékeket
elnyomó és az anyagi érdekeltséget
előtérbe hozó folyamat mai létünk egyik
alapdinamizmusa. Az alakítás azért marad
az eset szintjén, mert Patassy Tibor
tanáralakja nem kerül szembe a rá is váró
nem csekély összeg csábító erejével. Több
erővonal megmutatására adna lehetőséget
az a jelenet, amelyben arra kéri az öreg
hölgyet, hogy munka-helyek
megteremtésével és ne 111 meg-ölése
miatt virágoztassa fel a várost.
Megmutathatná, hogy ezek a humanisz-
tikus törekvések végtelenül szánalmasak



senkiben, benne sincs semmi nyoma a
rossz lelkiismeretnek. Ha senkinek nem
rossz a lelkiismerete, egyszerűen nem
lehet megjeleníteni, hogy a látszat csak
látszat. Enélkül pedig a látszat a valósá-
gossal lesz azonos. A festő (Simon
Kázmér) szavai - „Vigyázat! Két újság-író
tudakozódott nálam a boltjuk felől" - pedig
csak a mondatban rejlő puszta tényt
közlik. Az alakítás csak az aggodalom
egyszerű lelkiállapotát nyilvánít-ja ki, de
nem jeleníti meg, hogy a festő is
alapvetően érdekelt abban, hogy a látszatot
valóságosnak fogadják el.

A tanárnak az itt bekövetkező törek-
vését, miszerint az újságíróknak el akar-ja
mondani a milliárdosnő látogatásának és
ezzel adományának a hátterét, vala-mint
az itt és most működő dinamizmusokat,
többféleképpen lehet értelmezni. Lehet
akként, hogy ez a tanár értelmetlen
fontoskodása, hogy az igazság utolsó
„rúgkapálózása" stb.; és lehet úgy, hogy ez
üres demagógia. Az előadás ez utóbbit
nyilvánítja ki, két mozzanattal is. Először
azzal, hogy Patassy Tibor sohasem
érzékeltette, mi-szerint őt is csábítja az
ajánlat. Ez meg-lepő lehet, hiszen úgy
tűnik, éppen akkor lenne demagógiának
minősíthető, ha magában már elfogadta
volna az ajánlatot. Es ez valóban így is
van. Mivel azonban nem láttatja, hogy ő is
kísértés-be esett, és hogy ezt legalább
átmenetileg legyőzte, a néző számára
teljesen azonossá válik a többiekkel;
érzéki benyomásainkban egyáltalán nem
jelenik meg olyannak, akiben a két
értékfajta közötti harc dúl. A pénz
csábításának az erejét kellene látnunk
ahhoz, hogy súlyának megfelelően
érzékeljük az európai hagyományok
eltűnését, a pénz hatalma előtt
bekövetkező „elolvadását". Enélkül az
európai hagyomány hangoz-tatása valóban
demagógiává válik, amit az előadás azzal
is megerősít, hogy hordóra állítja a
színészt. És ezáltal nem jut érvényre az a
közlés, amelyet ő hordoz a
legpregnánsabban. Nevezetesen: ő is
„megöli" a humanisztikus értékeket az
anyagi érdekeltség érvényesülése kedvé-
ért. Ha ezeket meglátnánk, ez a jelenet
modell lehetne minden olyan önmani-
pulációs folyamat számára, amelynek
iránya a valódi és negatív értékek elfedése
és átminősítése valamily látszattal. És így
domborodna ki az is, hogy ehhez a
folyamathoz szervesen hozzátartoznak
azok, akiket már eltöltött olyannyira a
pénzvágy, hogy dühödten, acsarkodva és
alpárian rá is támadnak arra, aki az

anyagi érdekeltséget mint abszolút értéket
megkérdőjelezi.

A jelenetet Ill belépése szakítja meg, aki
ekkorra már átesett az önmanipulációs
folyamaton. Ebben - mint minden
önmanipulációs folyamatban - önmaga
bűnösségének a ténye is segítette. Es az-
után következik egy igen-igen lényeges
mozzanat, amely a színházi műalkotásban
ugyancsak ott van, de alig-alig
észrevehetően. A tanár kimondja: „Mert
tudom azt is, hogy egy szép napon minket
is meglátogathat egy ilyen öreg hölgy, és
ugyanarra a sorsra juthatok, mint maga ..."
A XX. században így vagy úgy mindenki
bűnös, és ezért mindenkinek az életében
megjelenhetnek ennek következményei.
Ez a mozzanat azért lényeges, mert
hordozza: minden-ki bűnös, vagyis
elítélhető; mindenki bűnös, vagyis
manipulálható; mindenki bűnös, vagyis
alapvetően szüksége van a látszatra.
Hiszen még mindig nem jutottunk el a
pokolba, ahol a galádságot, az önzést, a
másokkal szembeni kíméletlenséget
fennen lehet hirdetni mint pozitív
dinamizmust, és ahol nyilvánosan is
erkölcsi értékké, erkölcsi normává lehet
ezeket tenni.

Es voltaképp a kialakult látszat és ennek
nélkülözhetetlen volta jelenik meg a
népgyűlésen. A statiszták ekkor vál-
hatnának leginkább főszereplőkké, de
ekkor „viselkednek", ekkor „reagál-nak" a
legfelszínesebb módon. Pedig itt a XX.
századi életnek olyan alapvetően jellemző
problémájáról van szó, mint a
nyilvánosságnak szánt látszat és az ezáltal
eltakart valódiság megjelenéséről: és a
kettő között levő iszonyatos különbségről.

111, a bár kicsi, de mégis bűnt elköve-
tett ember, a bűnbakképződés szabályos, a
szociálpszichológiában ugyanígy leírt
folyamatának válik az áldozatává. Es aki a
bűnbakképződés folyamatát ki-nyilvánítja,
éppen a tanár. És akikben végbemegy, a
gülleni polgárok, akik csak statiszták itt,
és úgy tapsolnak, pfujolnak, éljeneznek,
mint bármelyik operettben. Pedig itt
jelenik meg a legszörnyűbb látszat a tanár
szájából: az öreg hölgy azt akarja, hogy „a
mi közösségünk igaz emberek
gyülekezetévé váljék"; hogy „mi
elsősorban az igazság-érzetbe vetett hitet
akarjuk megvalósítani" és „a nyugati
életformánk becsületét". A pénzért
elkövetendő, törvénytelen
önbíráskodásból fakadó gyilkosságot fedi
el itt az igazság, a nyugati élet-forma és a
becsület mint látszat. A gül

leni polgárokat megformáló statiszták
úgy viselkednek, mintha ez az iszonyatos
kettősség nem létezne, mintha való-
ságosan is arról lenne szó, mint amit a
tanár mond. Azt a tényt, hogy itt a látszat
és a valóságos között elképesztő
értékkülönbség van, mindenképpen meg
kellene mutatni. Ezt pedig nem lehet
azzal, hogy a polgármester és a tanár
szavaira színpadi „statisztaközhelyekkel"
reagálnak. Nincs senkiben zavar, senki-
nek sem rossz a lelkiismerete. Ezáltal
pedig a polgárok viselkedése, magatar-
tása azt nyilvánítja ki, hogy a látszat és a
valóságos teljesen azonosak. Még az a
boldog, de hamis eufória sem hatja át a
magatartásokat, amelyet az válthat ki,
hogy nyilvánosan dicsérik őket olyan
értékek meglétéért, amelyekkel homlok-
egyenest ellenkezők élnek bennük. Még
az sem érezhető, hogy pillanatokon belül
ölnek, s gyilkosságra készülnek.

És a végén Dürrenmatt fordít. Hiszen
ha szubjektíve mi hoztuk is létre azokat a
körülményeket, amelyek mindenkit
bűnössé tesznek, ezek a körülmények
objektívekké válnak, és akaratunk
ellenére kényszerítően meghatározzák
cselekvéseinket és viselkedésünket, vagy-
is objektív erővel hatnak vissza ránk. És
ezért már megértést és szánalmat is
érdemlünk. És jön a végső kórus, amely a
fenséges, a groteszk és a legszörnyűbb
tartalmak kinyilvánítása. Fenséges, mert
XX. századi létünk méltatlan nyomorú-
ságait mondja ki; groteszk, mert az
abszolút értéknek csak az anyagi értéket
mondja ki; és szörnyű, mert az Istentől a
jólétnek és a szent javaknak a megóvását
kéri, és mert a pompa ártatlan és
zavartalan szürcsölését kéri. És sajnos, az
előadásban egyenes sorokba felállva,
egyformán, csak a „tömegbeszéd" jel-
legzetességével mondják el az egészet.

Ebben a környezetben formálja meg
Berek Katalin Claire, Fekete Tibor Ill
alakját.

Az öreg hölgyet játszó színésznőnek -
meggyőződésem szerint - fölöttébb nehéz
dolga van. Jóformán csak két akciót
kapott az írótól: az ajánlat meg-tételét,
illetve a tanár és az orvos pró-
bálkozásának - teremtsen inkább mun-
kahelyeket - visszautasítását. A régi
szerelem helyszíneinek a felkeresése
során már csak az emlékek tolulnak föl
benne. A második felvonásban jóformán
csak ül az erkélyen, mintegy ráborítva
önmagát, illetve ajánlatát a városra. Ezért
voltaképp statikus helyzetek sorozatában
kell alakját megformálni, noha



az alakmegformálásra egy színésznek a
drámai akciók, azaz a viszonyváltozások
adnak igazi lehetőséget.

Berek Katalin minden rossz „sallang"

nélkül formálja meg az öreg hölgy alak-
ját. Nem kiabál, nem fenyegetőzik acsar-
kodva, nem mutat föl dühödt kegyetlen-
séget. A Claire-t mozgató dinamizmusok
közül a régi és soha el nem múló szere-
lemből, valamint az ezen esett és ugyan-
csak soha el nem múló sérelemből építette
föl az alak világát. Ezeket a mély-ben
húzódó, összefonódó erővonalakat azzal a
maradéktalan magabiztossággal veszi
körül, amit a mérhetetlen vagyon és annak
tudata ad, hogy minden meg-vásárolható.
Azonban ezt a fölényen is túllevő
magabiztosságot - miként utaltunk rá -
csak akkor képes akciókban
megnyilvánítani, amikor a visszautasításra
ezt feleli: „Én várok." Ettől kezdve a
gülleniekhez már csak az említett tanár-
orvos jelenetben van kölcsönös viszonya.
Vagyis a Claire Zachanassiant játszó
színésznőnek két felvonáson keresztül
nincs már konkrét akciója; ő „csak" ott
van. A gülleniekben elindítja a pszichikai
folyamatot, de annak sem alakulásában,
sem tempójában már nem vesz részt. Az
anyagi érdekeltségnek a törvényt és a
jogot eltipró érvényre jutása már a vele
való konkrét és kölcsönös viszonyoktól
függetlenül érlelődik.

Claire Zachanassiannak ezt a két fel-
vonáson keresztül tartó, konkrét drámai
akciók nélküli, statikus alakját akkor lehet
jelentőssé és súlyossá tenni, ha az erkélyen
ülve azt a megrendíthetetlen „sziklafal"
sorsot jeleníti meg, amely a városban
folyó életet érzékileg, vagy-is a néző
számára valamilyen módon láthatóan-
hallhatóan, is felfoghatóan és végig
meghatározza. Vagyis, ha a színészi
eszközökkel érvényre jut, hogy állandóan
van kapcsolata a gülleniekkel. Azonban
sajnos sem a rendezői megoldásokból,
sem Berek Katalin alakmegformálásából
nem érvényesül érzékileg is felfoghatóan
az öreg hölgy városra való hatása. Ez
valószínűleg annak a következménye,
hogy olyannyira egyértelmű az alakításban
a Claire-ben élő bizonyosság ajánlatának
elfogadását illetően, hogy nem is érdekli,
mi történik a városban. Ez a város csak
mint a régi szerelem színhelye él az ő
világában, s nem mint annak az "edénye",
amelyben megérlelődik a gyilkosság.
Berek Katalin Claire-je úgy vár, hogy
benső világából eltünteti, abban egyáltalán
nincs jelen az, amire vár. Ezzel azonban
alakját még

inkább kivonja a színpadi világból, s
Claire alakja meglehetősen súlytalanná
válik. De nemcsak a városhoz való vi-
szonyát nem látjuk. Azt sem mutatja meg
kellő erővel, hogy az egész világot a
markában tartja a vagyonával: milliomos
férjeket és férjjelölteket, tőzsdéket és
országokat. Igy azt a súlyos egyéniséget
sem érzékeljük, aki Aga kántól az
oroszokig mindenkivel kapcsolatban van.

Arra, hogy a milliárdosnő figuráját a
szerelemből és az ezen esett sérelemből
építette föl - ez utóbbiból talán kevésbé -,
bizonyságot adnak az 111-lel való jele-
netei. Az alakítás itt kitűnő. Berek
Katalin úgy képes hitelesen megformál-
ni azt a nagy szerelmet, amelyet 111 iránt
érzett, hogy az már nem aktív érzelem, de
benső világát még most is eltölti. Abban
a jelenetben viszont, amelyben előszólítja
mostani komornyikját, az apasági
keresetet annak idején letárgyalt bírót - és
ezzel nyilvánosságra hozza 111 bűnét és
a rajta esett sérelmet -, nem érezhető,
voltaképp miért is kívánja 111 halálát.
Nem tudhatjuk, a sérelem fájdalma, az
igazságérzet vagy a bosszú-vágy-e az ok
benne; itt is csak azt látjuk:
maradéktalanul bizonyos abban, hogy
végül elfogadják ajánlatát.

Mindezek azt is jelentik, hogy az elő-
adásból nem derül ki egyértelműen, van
olyan tényező a X X. században is a
vagyon --, amely a szónak valódi és teljes
értelmében sorsként jelenhet meg.

Fekete Tibor remekül indítja 111 alak-
ját és megformálásának ívét. Magabiz-
tosan vidám, amikor még csak várják a
hölgyet, kényszeredetten könnyed, ami-
kor már az életveszély jelei mutatkoznak.

Az első erdei jelenetből azt is meglát-
hatjuk, hogy Ill is szerette ezt a vörös
hajú boszorkát, nemcsak az őt. Igen
jelentős fordulat az, amikor realizálja: a
könnyelmű vásárlások az ő meggyilko-
lásához vezetnek. Fekete Tibor alakítása
ettől kezdve dühös-dühödt Illt mutat fel;
ezzel talán az életéért való küzdelmét
akarja érvényre juttatni. Nem érzékeljük
azonban, hogy abban a környezetben,
amelynek minden egyes tagjában elindul
és kibomlik az önmanipuláció, szükség-
szerű, hogy az ő saját önmanipulációja is
bekövetkezzék. Vagyis az, hogy igyekszik
önmagát „meggyőzni" saját bűnös-
ségéről. Voltaképp ő látja be, benne
tudatosul, hogy itt az anyagi érdekeltség
teljes győzelme fog bekövetkezni a hu-
mánus, emberi értékek fölött és afölött,
hogy a bűn vagy a vétek csak a maga
súlyának megfelelő büntetést kapja. Mi-
vel az anyagi érdekeltség győz, és nem-
csak a jogot és a törvényességet söpri cl,
hanem a bűn és a büntetés között is
iszonyatos aránytalanságot teremt, Ill
összeroppan. Némiképp győz benne az
önmanipuláció, s elfogadja, azért nem
lehet bűntelen, mert mindenki bűnös-nek
tartja. Itt ismét csak halványan jut
érvényre a korszakunkra oly jellemző
közléstartalom: az önmanipulációt
tekintve - homogén környezetben senki
nem „ússza meg" az önmanipulációt.
Mert az is az itt és most valósághoz tar-
tozik, hogy mivel mindenkiben elural-
kodott az anyagi érdekeltségnek a cselek-
vések legfőbb dinamizmusaként való
elismerése, azok is „meggyőzik" ön-
magukat erről, akiknek az objektív
helyzete és szubjektív világa nem tenné
szükségszerűvé. De azért Illben ott ma-

A győri előadás záróképe (Matusz Károly felvételei)



rad annak a tudata, hogy valójában miért
ölik meg - vagyis: nem bűne miatt -, s
mivel ezért önmanipulációja nem elég
„sikeres", és mivel megölése elől
sehogyan sem tud kitérni - hát összeomlik,
keserűen beletörődve: ilyen a világ. Ez a
jelentés azért nem jut ér-vényre, mert
Fekete Tibor Illje voltaképp nem omlik
össze. Az ív nem jut el önmaga logikus
végéhez. Persze teljesen nyilvánvaló, hogy
a rendező vagy a színész művészetével
meglehetősen nehéz kinyilvánítani, hogy a
környezet hatására abban is elindul az
önmanipuláció, aki más, például szellemi
és eszmei értékeket is ismer, vagy aki
reális valóságismeret-tel tudatában van
annak, hogy a világban az igazságnak
mégis van funkciója. De hát a művészet az
ilyen bonyolult közlésekért is létezik a
világban.

Végezetül ismét szükséges kiemelni,
hogy a fentebb említett kérdéskörök jó-
szerivel mind ott vannak Emőd György
rendezésében, de egy részük nem emel-
kedik ki az előadás általános szövetéből;
más részük pedig inkább csak potenciá-
lisan van jelen. Úgy látjuk azonban, hogy
nincs itt semmiféle hamis vagy rosszul
elgondolt mozzanat. Az előadást inkább a
hiányok és a kevésbé markáns megoldások
jellemzik. Másként úgy is fogalmazhatjuk,
hogy itt is - miként sok-sok magyar
színházi előadásban - nem bomlott ki az,
aminek az alapját le-rakták, ami
lehetőségként ott jelen van.

Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása
(győri Kisfaludy Színház)
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A karrier, avagy az ára

Brecht: A nevelő - Kaposvárott

Ama bizonyos német nyomorúság tragi-
komikumát, abszurdnak tűnő iszonyatát
pillanthatta meg Brecht Jakob Michael
Lenz színművében, mikor annak nyomán,
1950-ben elkészítette a maga ironikus,
oktató jellegű és felette szenvedélyes
változatát. A darabot most Máté Gábor
rendezésében mutatták be, s az előadás
feltétlen figyelmet érdemel.

E történet egyszerre növelhető miti-
kussá, és változtatható komikummá - s
Máté Gábor mindkét valóságsík iránt
affinitást érzett, s rendezése egyaránt utalt
a kíméletlenségre és a nevetségességre.
Nem dönt egy stílus, modor ki-
zárólagossága mellett, feltárja az adott-
ságokat, analizálja a mű tényeit - s hát-
térbe szorítja a kritikai attitűdöt, a brechti
világszemlélet eredendően sarka-latos
kövét.

Lauffer tanító története a Sturm und
Drang korában játszódik, abban a
Németországban, amely például meg-
szülte Hölderlint, s amelyben az kénytelen
volt belátni - „nem élünk költői égöv
alatt". A távlat nélküli nyomor, a
merevség, a szolgálat világa ez, ahol a
puszta konvenció végett - Nevelő is kell:
cseperedő gyermekek mellé. Minden
puszta konvenció itt, hiszen a tanítás
tárgyáról, a latin nyelvről vagy épp a
filozófiáról e mű hőseinek nincs túl emel-
kedett véleménye. A mű egyik szereplője,
Patus, a diák, a hallei Kant-tanítvány - a
szabadság eszméjének egyetlen meg-
értője a műben - békésen megtagadja
eszméit, még dráma sincsen abban a
világos és logikus árulásban, amit az élet
nevében elkövet.

A nevelés, a pedagógia sincsen sokkal
jobban megbecsülve a világ e táján: von
Berg őrnagy, Lauffer neveltjének apja,
leginkább egy katonai szabályzat élő
karikatúráját nyújtja. A Nevelő tehát -
hiába étkezik azok asztalánál - urak közt
csak szolga. Mikor azok szól-nak, neki
hallgatnia kell, s két hallgatás közben úrrá
nevelni a kezére bízott nemzedéket. A
kitaszítottságnak és be-fogadottságnak ez
az archetipikus helyzete szüli a Julien
Soreleket - hiszen a

háziak szexuális birtokbavétele feltétlen jó
válasz a megalázottságra, feltétlen jó a
gyűlölet és szenvedély kettősségéből való
menekvésre. Ám itt Németországban
vagyunk, s a jó, azaz hisztérikusan
fegyelmezett Lauffer, ha lenne rá mód,
elkerülné e csapdát, s, épp Königsbergbe
(Kant városába tehát) járna „fiziológiai"
folyamatainak rendben tartása végett.
Csakhogy erre sincsen lehetősége, nem
pusztán a fizetését szállítják lejjebb,
ahányszor az szóba kerül, de lovat sem kap
az útra, azaz kielégítetlenségre kár-
hoztatják, s közösen kell viselniük ennek
„áldott" - és illegális - gyümölcseit. Mert a
férfiasság, a nemi vágy Lauffer utolsó,
megzabolázhatatlan része, amelyet maga
sem bír megfékezni. Hiába jelenti k i tehát
von Berg titkos tanácsos - mintegy
összefoglalva Brecht egész problémáját-,
„az ember szabad, ösztönei felett is
szabad!". Ám az önfegyelem rabbá tevő
választása ebben az esetben hatástalan
marad: ha rátör - nincs isten, ki Lauffert
visszafoghatná szexuális vágyának
kielégítésétől Holott ő maga akarja
mindezt a legkevésbé, hiszen ő
beilleszkedni vágyik, s az érzéki vágy épp
a karrier útjában áll. Mert nem véletlenül
pukedlizik Lauffer, gyűlöleténél
szervilitása az erősebb, testi vágyai-nál
emelkedési kedve, megalázottságánál a
befogadtatás csalfa reménye, s így vállalja
a lehetetlennek tűnőt: meg-szabadul
önmaga terhétől, saját férfiasságától.
Kiheréli magát - csakhogy Nevelő
lehessen, csakhogy végre el- és
befogadtassék. Hiába - szól tehát az
ironikus-iszonyú tétel -, a társadalom
számkivetettje, a két osztály között épp
átlépő számára a testiség kiélésére nin-csen
mód. Cselédekkel már nem, úri hölgyekkel
még nem - csak a herélés marad. Lauffer
tehát megfizeti a világba való belépőjegy
árát - igaz, ami igaz, azért hátrahagy egy
fattyat, akit aztán majd, mit sem sejtvén
származásáról, úrnak nevelhetnek újabb
nevelők. S „pályabérként" végül még Lise
keze is Laufferé lesz. Mikor már semmit
sem tehet vele, csak közösen
nyomoroghat-nak s emlékezhetnek.

A karriertörténet emez északi tájon, a
provinciális Németországban tehát nem
olyan szellemes, mint a francia vidéken, s
az sem véletlen, hogy itt már dráma
formájában jelentkeznek a beilleszkedési
zavarok, míg Julien Sorel sorsa, bármily
tragikus is legyen, inkább regényben volt
elmondható.


