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Ami megnyilatkozik,
és ami rejtve marad

T. S. Eliot drámája a Várszínházban

T. S. Eliot 1950-ben írt Koktél hatkor
című drámája igen élesen veti fel azok-
nak a viszonyoknak a kérdéseit és proble-
matikáját, amelyek az írott dráma és a
színészek, illetve a színpadi műalkotás és
a nézők között léteznek és alakulnak ki.

A cselekmény - nyersen - a következő:
Edward Chamberlayne-ék koktél-partit
rendeznek, ahol barátaik és egy
ismeretlen vendég van jelen. A teljesen
szokványos, angol társasági csevegő tó-
nusban indított beszélgetésekből meg-
tudjuk, hogy Edward feleségének, Lavi-
niának hirtelen el kellett utaznia, mert
egyik nagynénje megbetegedett. A parti-
ról hamar távoznak a vendégek, de az
ismeretlen férfi ott marad. Edward el-
mondja neki, hogy felesége nem eluta-
zott, hanem elhagyta őt. Az ismeretlen
ezt tudja, es közlí vele, hogy felesége
hamarosan visszatér hozzá. Ezután az
egyik férfi vendég, Peter jön vissza, s
kéri Edwardot, tudakolja meg az egyik,
ugyancsak itt volt hölgy vendégtől, Celiá-
tól, miért változtatott hozzá való viszo-
nyán, miután már úgy tűnt, sokat jelente-
nek egymásnak. Peter eltávozta után
Celia jelenik meg újra. Ekkor azonban
kiderül, hogy Celia és Edward szerelmi
kapcsolatban vannak. Celia ebben az új
helyzetben azt reméli, hogy megerősödik
a közte és Edward között lévő viszony.
Realizálnia kell azonban, hogy a férfinak ő
mégsem kell igazán; Edward a felesége
visszatértét várja. Szakítanak. A
következő képben Lavinia valóban visz-
szatér, de a házaspár igen rövid idő alatt
ismét összevész. Edward úgy értékeli
múltjukat, hogy ő mindig csak Lavinia
akaratát teljesítette; s már bánja, hogy
szakított Celiával.

A második felvonásban kiderül, hogy
az ismeretlen vendég pszichiáter, s hogy
az első felvonás két vendége, Julia és
Alex valamiképpen az ő segítőtársai
abban, hogy hozzá irányítsák a pszichi-
kailag összeomlott embereket. Edward
teljes döntésképtelensége és érzelmi zűr-
zavara miatt összeomlott, s Alex ajánlá-
sára keresi fel az orvost, Reillyt.
Hamarosan megjelenik Lavinia is, aki
már régebben jár a pszichiáterhez; ő Julia
ajánla-

tára. A pszichikai kúra csak közös lehet, s
ehhez szükséges mindkettejük jelenléte.
Az orvos nemcsak azt mondja el itt és
most nyíltan, hogy Celia szeretője volt
Edwardnak, de azt is, hogy Lavinia Peter-
nek. Lavinia azért ment bele a Peterrel
való kapcsolatba, mert azt akarta, hogy
igazán szeressék, ha a férje nem szereti
igazán; Edward pedig azért a Celiával
való kapcsolatba, mert azt hitte, igazán
szerethet valakit, ha a feleségét nem lehet
igazán szeretni. Ez a két dinamizmus a
mélyben azonos - közli velük Reilly -, és
saját hibáikkal vádolták a másikat. Reilly
most nemcsak egymást fogadtatja el
velük, de azt az életmódot és életutat -
ügyvédi-jogászi munka és pénzkeresés,
illetve a társasági élet, a koktélpartik -,
ami nekik való.

Celia is felkeresi az orvost, ugyancsak
Julia tanácsára. Ó elmondja, most már
káprázatnak tetszik neki a világ, és az
utóbbi események - arra utal, hogy Ed-
ward képtelen volt őt valóban szeretni -
rádöbbentették: mindig magányos volt.
Edwarddal is csak „használatba vették
egymást, ki-ki a saját céljára". Ó kincset
keresett az Edwarddal való szerelemben,
de nem találta: talán ez a kincs nincs is
sehol. Most ugyan bűntudatot érez, de
nem Lavinia miatt, hanem azért, mert
tévedett: azt hitte, megkaphatja a remélt
nagy kincset. Reilly felajánlja neki, hogy
két útra is rá tudja vezetni. Az egyik a
szokványos, amelyen kibékülhet „az
átlagos emberi állapottal", azzal, amely-
ben az emberek apróságoknak örülnek, de
egymást nem értik. A másik út szavakkal
nehezen leírható, de a végén megtalálja
azt, amit eddig nem a neki való, rossz úton
keresett. A néző számára ismeretlen hely-
re, valamiféle „szanatóriumba" küldi.

A harmadik felvonásban megjelennek
ismét az eddigi szereplők, Cella kivételé-
vel. Celiáról a Keletről visszatért Alex
hoz hírt. A lány egy szigorú rendbe lépett
be, ápolónő lett Keleten, ahol a pestisben
szenvedő és haldokló bennszülötteket
ápolta és vigasztalta. A keresztény és
pogány bennszülöttek közötti háborúban
a pogányok elfogták, s „keresztre
feszítették egy hangyaboly mellett". Ez a
szörnyű halál azonban - Reilly értelmezi
- Celia számára a maradéktalan és leg-
magasabb rendű megváltás volt, és noha
fizikailag szörnyű, lelkiekben boldog ha-
lál. A mű végén Edward és Lavinia a
nekik való életmód szerint koktélpartira
várják vendégeiket.

Reilly jóvoltából, Julia és Alex segítsé-
gével tehát mindenki megtalálta azt az

utat, illetve azt az életformát és életmó-
dot, amely neki megfelelő, amelyen járva
megtalálhatják megnyugvásukat. Ez ter-
mészetesen nem a mű cselekményme-
netéből, hanem a szavak és mondatok
jelentéséből, Julia és Reilly megfogalma-
zásából, illetve értelmezéséből derül ki,
Edward és Lavinia a koktélpartival szim-
bolizált társasági életben lelt rá saját út-
jára, s azzal, hogy ennek normatíváit
elfogadják, s elkerülik a túlzott reménye-
ket és várakozásokat, amelyeket a szere-
lemhez fűztek; Peter a filmszakmát és a
tág, az egész világra kiterjedő életmódot,
Celia pedig azt a hivatást találta meg,
hogy mások vigasztalására éljen, és azt a
halált, amely megváltotta őt.

Talán ennyiből is látható, hogy Eliot
drámájának három rétege van. A W ilde
és Shaw által útjára indított társasági
nyelvezettel megformált mindennapi be-
szélgetéseké, továbbá a szalonvígjátékoké,
amelyek szerelmi három- vagy négy-
szög-problematikát prezentálnak, és vé-
gül az a pszichikai-pszichológiai réteg,
amelyben a lelkileg összeroppant vagy
zsákutcába került embereket a nekik való
életútra, egyéniségükhöz illő életmódba
való ráirányítás révén gyógyítja a pszichi-
áter, illetve Julia és Alex. Ezek a rétegek
átszövik egymást, de az egymást követő
felvonások jellegét és minéműségét is
ezen sorrend szerint határozzák meg. Az
első két réteg - még ha az elioti magas-
rendű költészettel megformálva is - csak
a szavak-mondatok jellegében jelenik
meg, illetve az alakok közötti viszonyok
felszínén. Mélyebben húzódik a harma-
dik réteg, a három alak - Reilly, Julia és
Alex - azon akciója, hogy a másik négyet
a nekik megfelelő életmódba vezessék.

A megnyilatkozásokban, a költői szö-
vegekben még jobban elbújik az a finom
pszichológia, a négyféle életútnak az a
differenciált megkülönböztetése, amely
szorosan ,kapcsolódik a mű gondolati-
szellemi szférájához és legfőbb közlésé-
hez. A dráma végső közlése szerint bárki
csak akkor élhet pszichikailag egészséges
életet, ha az életnek azon szellemi-gon-
dolati, de egyben azon gyakorlati szeg-
mentumán él, amely egyéniségéhez adek-
vát; egyébként lelki zűrzavarba kerül, vagy
idegösszeomlást szenved. Az életutak kö-
zött értékkülönbségek vannak; közöttük
azonban nincs „átjárás": ki-ki csak a
saját-ját, a neki adottat választhatja a siker
reményében. A legértékesebb út Celiáé.

Eliot nem freudista, s nem követi más
modern pszichológiai iskola tanait sem.
Nézeteinek forrásai - miként az angol



filológusok kimutatták - bizonyos katoli-
kus misztikusok, itt elsősorban a XVI.
században élt Keresztes Szent János, illet-
ve talán Pascal is; továbbá a manicheu-
sok tanai. Eliot azért fordul ezekhez a
tanokhoz, mert nézete szerint a mai kul-
túra negatív, s ami benne még pozitív tar-
talom, az a kereszténység. (Vö.: The Idea
Of A Christian Society című művével.
Ezenkívül maga Eliot utalt arra, hogy ez
a műve Euripidész Alkésztisz című drá-
májához is kapcsolódik.)

Eliot eszmei-pszichológiai forrásainak
és a modern pszichológiáknak az alap-
ismérve között igen lényeges különbség
van. Nevezetesen, hogy mind Keresztes
Szent János, mind a manicheusok tanai
misztikus nézetek és ilyen forrásokból
származó elvek: míg a modern pszicho-
lógiák inkább többé, mint kevésbé valódi,
hiteles pszichikai dinamizmusokat tár-
gyalnak. A Koktél hatkorban igen gyak-
ran történik utalás a manicheus tanokra
alapozva a fényre és a sötétségre, a lá-
tásra - akár szimbolikusan is, például a

szemüvegre, amelynek fél lencséje hi-
ányzik, vagy Reilly félszeműségére stb. -,
amelyet Keresztes Szent Jánosnak az
isteni megvilágosodáshoz vezető utat jel-
lemző metaforáival kapcsolódnak. Mani-
cheus nézetnek minősíthető az is, hogy a
mindennapokban járható és ezért behatá-
rolt utak nem vezethetnek a valódi meg-
váltáshoz, az istenihez; vagyis az, hogy a
mindennapok között nem található meg
az a szűk út, amely az isteni végtelenség-
hez és megnyugváshoz vezet. Ez utóbbi
ebben a műben akként realizálódik, hogy
Celia hiába kapcsolódna akár Edward-
hoz, akár Peterhez - persze másként és
másként -, neki mindkettejüktől el kell
szakadnia, mert mind Edward, mind
Peter - noha másként és másként - a
mindennapok útjait járják, s ez nem vezet
ahhoz a halálban való megváltáshoz,
amely csak Celia számára adekvát út.

A drámából idézhetnénk olyan szöve-
geket, amelyek az imént említett forrá-
sokra utalnak. Ezt azonban nem érdemes
megtenni, mert Eliot a forrásaiban lévő

elveket és a maga nézeteit az alakok atti-
tűdjévé, pszichikai vagy szellemi habitu-
sává formálta.

És éppen ez az a tény, amely igen éle-
sen veti fel a szöveg és az azt eljátszó szí-
nészek, illetve a színházi előadás és a
néző viszonyát.

Ha Keresztes Szent János és a mani-
cheusok elvei és/vagy nézetei, illetőleg
Eliot „eretnek katolicizmusa" az alakok
attitűdjévé és pszichikai vagy szellemi
habitusává változtak, akkor ezek olyan
attitűdök és habitusok, amelyek nincse-
nek meg a mai mindennapi életben, akár
csak csíra formájú megjelenésmódban
sem. A színészek számára ez azt jelenti,
hogy a valóságban sehol nem találhatnak
olyan életanyagokat vagy élményeket,
amelyek az alakok megformálásában
segítségükre lehetnének, amelyeket mint
forrásokat felhasználhatnának. Ebből az-
tán az következik, hogy az írott dráma
világszerűségének azon részei és szintjei,
amelyek ezeket a szellemi és/vagy pszi-
chikai attitűdöket és habitusokat nyilvá-
nítják ki, nem is formálódhatnak meg az
előadásban. Az attitűdöket és habituso-
kat értelmező szövegrészek azonban
mégiscsak elhangzanak. Julia például ezt
mondja Celiára vonatkozóan a pszichiá-
ternek, miután az a lányt a legmagasabb
rendű és legmesszebbre vivő útra, a
„kereszthalálhoz" vivőre irányította: „No
igen, messzire jut. És tudjuk, hova megy.
De mit tudunk mi az utazás szörnyűsé-
geiről? Te meg én nem ismerjük a folya-
matot, amelyben az ember emberfölöt-
tivé lesz: mit tudunk mi a szenvedésről,
amelyet kiállnak a megvilágosodás útján
(...) Semmitől sem fog félni: azt sem
tudja majd, hogy van mitől félnie. Ahhoz
túl alázatos. Úgy megy át majd a szidal-
mazás dombjai között, a gúnyolódás völ-
gyén keresztül, buzgón és türelmesen,
mint egy gyerek, akit elküldtek vala-
miért. Es mégis szenvednie kell." A drá-
mában többek között ezek a szavak
vonatkoznak Keresztes Szent János A
megvilágosító út című könyvére. Az ezen
szavakban rejlő habitus vagy az ezen
szavakból átformált szellemi-pszichikai
attitűd - a vallásos értelmű emberfölöt-
tivé tevő benső mag, az embert a megvi-
lágosodás útján utolérő szenvedések s az
erre vonatkozó alázat - kellene hogy
megjelenjen annak a színésznőnek az
alakításában, aki Celiát játssza. De - mint
említettük - ez a habitus a valóságban
nincsen meg, s így szükségképpen meg-
formálhatatlan marad. A szavak azonban
elhangzanak, s ezért benső háttér is

Eliot: Koktél hatkor (Várszínház).
Fülöp Zsigmond (Sir Henry Harcourt-Reilly) és Sára Bernadette (Cella Coplestone)



kellene hozzájuk, s ennek - szükségszerű -
hiánya okoz zavart a színésznő alakítá-
sában és a befogadó felfogórendszerében
egyaránt.

A befogadókban talán kevésbé. Bennük
talán csak akkor keltene kielégítet-
lenségérzést, ha pontosan ismernék Eliot
eszméit és forrásait. Ennek hiányában - s
nyilván ilyen a nézők többsége - Celiának
az ezen szavakban rejlő attitűdjét (de a
többi alakét is!) - egészen másfajta atti-
tűdre fordítja le, vagy másfélére fordítja
át; olyanná, amely a néző benső világában
a hihetőség és érvényesség határain belül
marad, s ahol ezeket a határokat saját
tapasztalatai húzzák meg.

Mindezekkel azt akarom mondani,
hogy ennek a drámának az eszmei-gon-
dolati magja vagy a benne lévő alakok
attitűdjeinek és habitusainak vezérlő
dinamizmusai tulajdonképpen eljátszha-
tatlanok, mert sem a színészek nem talál-
hatnak valóságos anyagot alakjaik meg-
fogalmazásához, sem a nézők a hiteles
appercipiáláshoz és megértéshez.

De - mint említettem - az erre a leg-
benső szintre vagy magra vonatkozó sza-
vak-mondatok elhangzanak, ezért mégis
felkeltődnek asszociációk, de csak „vala-
mire", valami olyanra, amely ugyan nem
ez a benső szellemi mag, de amely mégis
többé teszi ezt a drámát és ezt a színházi
művet szerelmi bonyodalmakat közlő
szalondrámánál.

Mindazonáltal ezeknek a színészileg
megformálhatatlan benső magoknak a
közvetlen megjelenítése néha találkozik
mai magatartásjegyekkel, a mában is ér-
vényes és hiteles gondolatokkal vagy élet-
mozzanatokkal. Ezeket nyilván ugyancsak
hitelesen lehet vagy lehetne eljátszani;
noha kétségkívül nehéz mind a színészek-
nek megformálniuk, mind a nézőknek ap-
percipiálniuk olyan mai magatartásjegy-
nek vagy életmozzanatnak a jelentéseit,
amelyeknek az írott szöveg szerint más
okai és más jelentései vannak.

Mivel a drámának a legbensőbb szintje a
színjátékban nem képes megnyilatkozni,
ami a műből megnyilatkozik, az a
szerelmi kapcsolatok kérdésköre, amely -
most már innen nézve - mégis több,
mintsem annyi, hogy kinek ki volt a sze-
retője, és hogyan békélt meg. A szerelmi
kapcsolatokkal összefüggésben igen erő-
sen ugrik ki a pszichiáter, Julia és Alex
aktivitása. A dráma világában ők „őran-
gyalok", akik a másik négy embert a saját
útjukra terelik, arra, amelyen ki-ki a maga
számára és a maga szintjén tudja
megvalósítani önmaga vallásos értelmű

megváltását. Ez nem a modern pszicho-
lógiák terminusaiban, illetve nézetei sze-
rint jelenik meg; nem úgy, hogy az orvos
és társai a tudattalanból fakadó azon
dinamizmusaikat akarják megszüntetni,
amelyek lelki zűrzavart vagy összeroppa-
nást okoznak. Hangsúlyozzuk, az ő tö-
rekvéseik vezérlő motívuma és célja az,
hogy kit-kit a saját, vallásos értelmű meg-
váltásához vezessenek el, és ki-ki ezt
valósítsa meg. Még akkor is így van ez, ha
végső eredménye esetleg ugyanaz, mint
amit a modern pszichológiák akarnak
elérni: az ember lelki megnyugvása. De
mivel a mű szövegének jellege, művészi
minéműsége nem a modern mélylélek-
tané, és mivel az „őrangyalok" aktivitásá-
nak szellemi háttere rejtve marad, az ő
tevékenységük a mások életébe való be-
avatkozásnak minősül, a befogadóban
ezzé fordítódik le. Ez pedig azonnal
életre hívja a kérdést: milyen jogon
teszik? A kérdés nem fogalmazódhatna
meg, ha Reilly szabályosan mai és ugyan-
akkor nem sarlatán pszichiáter lenne,
mert neki a jogot erre az adná meg, hogy
ő pontosan és tudományosan ismeri az
ember benső dinamizmusait. De nem
kérdezhetnénk ezt akkor sem, ha a befo-
gadó szerint az ember célja az isteniben
való feloldódás lenne, ami a vallásos
értelmezésben a saját megváltásában
érhető el, s ha hinnénk, hogy az értelmes
életmód az ehhez való közelítéssel azo-
nos; és ha még azt is tudnánk, hogy az
értéktelen és egyben zavarokat okozó
élet-módból és életvitelből csak
különböző módon, más-más úton tudunk
önmagunk vallásos értelmű
megváltásához eljutni.

A mai néző számára Reilly, Julia és
Alex beavatkoznak tehát a másik négy
szerelmi viszonyaiba, s ezek közül Celia
kivételével mindenkiét megnyugtatóan
megoldják. Celiával azonban - a mai
megítélés szerint - fölháborítóan bán-
nak, hiszen az egyik legborzasztóbb ha-
lálba küldik. Vagyis a színjátékban az emlí-
tett okok miatt lényegében más nyilatko-
zik meg, mint az írott dráma világában.

Mint utaltunk rá, Eliot az angol felső
középosztály körében élő társalgási nyel-
vezettel indítja a drámát. De nemcsak a
nyelvezet, hanem a beszélgetés tárgy-
vagy témaköre, továbbá a viselkedés és a
szokásrendszer is erre az angol társa-
dalmi rétegre jellemző. Másokról szóló,
csípősen előadott történetek adják a té-
mákat, és még az ehhez tartozó kajánság
is az abszolút disztingvált viselkedésmó-
don belül nyilvánul meg. A hét drámai
alak beszédstílusa és viselkedésmódja

általában véve teljesen azonos, noha egy
idő múlva igen erőteljesen kezd differen-
ciálódni a gondolatok és életvitelek tar-
talma. Az általános viselkedésmód és
beszédstílus azonban nemcsak szocioló-
giai jellemző, hanem a dráma tartalmi
magjának nyelvi megjelenésmódja is. Hi-
szen a beszédben és a viselkedésben
megnyilvánuló finom disztingváltság egy-
ben a dráma finom és disztingvált prob-
lémáját is jelöli és hordozza, amely misz-
tikus gondolatokból, manicheus tanokból
és az elioti „eretnek katolicizmusból"
fonódik össze. Ha ezek életanyagokká
vagy attitűdökké formálódnak, akkor
ezen tartalmak megjelenésmódja sem
lehet más, mint finom, disztingvált és
szolid. Hiszen ezeket a nézeteket vagy
tanokat képtelenség lenne olyan markáns
életanyagokká, olyan éles attitűdökké és
erőteljes habitusokká transzformálni,
mint amilyenek az élet elementáris és
valódi dinamizmusait hordozó
életanyagok, attitűdök, habitusok.

Úgy gondoljuk, ezeket el kellett mon-
danunk ahhoz, hogy a Várszínház elő-
adásáról, Mrsán János rendezéséről konk-
rétabban szólhassunk.

A Várszínház előadásában előttünk van
tehát egy színjáték, amelyben három
ember négy másiknak az életébe, sze-
relmi ügyeibe s ezeknek lelki zavaraiba
szól bele, disztingvált szellemiséggel és
az emberi lélekre vonatkozó finom gon-
dolatokkal és elegáns modorral.

A színpad és a nézőtér egy téglalap
alakú teremben van. A játékteret középre
tették; a nézők így csak két oldalról lát-
ják, s az előadás során a színészek által
használt téren keresztül a szemben ülő
nézőket is láthatják. A játéktér jellegét
tekintve lényeges még, hogy azonos sí-
kon van a nézőkkel. A színtér és a néző-
tér ezen viszonya lényegében megszün-
teti a színpad hagyományos értelmű dra-
maturgiáját. Az egyes jelenetrészeket,
dialógusváltásokat, monológokat stb. itt
nem lehet hangsúlyosabbá tenni például
azzal, hogy a színész hol áll. Ezen a szín-
téren megszűnik a jobb és bal oldal, az
elöl és hátul, a szemben vagy háttal
aspektus. A hagyományos színpadi tér-
nek a nézők szemszögéből kialakult dra-
maturgiája az ember térérzékelésére, tér-
beli tájékozódására, elhelyezkedésére,
térbeli mozgására alapítva - vagyis arra,
amit ma a proxemika tárgyal - elsősorban
arra szolgál, hogy a megjelenített
történetnek és részleteinek dinamikáját,
hangsúlyait és csomópontjait a térbeli
elhelyezéssel és mozgással kiemelje. De



a színpadtér dramaturgiájának talán még
fontosabb funkciója, hogy a nézők szá-
mára formálja művészi jelekké, külön
művészi jelentéseket hordozóvá az ala-
kok között lévő térbeli viszonyokat, ame-
lyek az alakok tartalmai által meghatáro-
zott viszonyaiknak szükségszerű vele-
járói. A színpadtér ezen spontán rende-
zőelvei eltűnvén, a színpadi műalkotás
csomópontjait, illetve az alakok tartalmai
között lévő viszonyoknak a térbeli
hordozóit-jelölőit más eszközökkel kel-
lene megvalósítani. Ha ugyanis a szín-
padtér ezen elhelyezése kiiktatja ennek
hagyományos dramaturgiáját, akkor a
térbeli elhelyezkedések, mozgások és
formációk művészi jel mivolta erősen
lecsökken, s helyébe a valóságban meg-
lévő jelentéseik kezdenek funkcionálni.
Ezért kellene a térbeliség jelentéseit
mással helyettesíteni. A térbeliség mű-
vészi jelentéseinek csökkenéséhez az is
hozzájárul, hogy a színtér egészen közel
van a nézőtérhez, és hogy azonos síkon
van vele. A játéktér és a nézőtér így kiala-
kuló viszonya más esetekben - például
Shakespeare drámáinak előadása során -
a színpadon megjelenített világszerűség
eseményeinek egyforma intenzitást ad,
vagyis eltünteti a hangsúlyokat. Itt - ami-
hez a dráma nyelvezete és az alakok
viselkedésmódja is hozzájárul - szinte
„szabályos" életté, életeseményekké for-
dítják a színtéren megjelenőket. Felerő-
södik tehát a mai magyar színházművé-
szet egyik - nézetünk szerinti - alaphi-
bája: élet jelenik meg a színpadon és nem
színházi műalkotás. Ez ebben az esetben
még azt is eredményezi, hogy a nézőnek a
legelsődlegesebben értett mindennapi
élettartalmait mozgósítja. Ezzel - más
oldalról - ismételten a szerelmi kapcso-
latok és alakulásuk emelkednek ki a
dráma világszerűségéből, és a mű benső
szellemi-vallásos tartalma végképp eltű-
nik. Ám mivel az erre vonatkozó monda-
tok elhangzanak, a megnyilatkozó kap-
csolatok és az elhangzó, de nem világos
szellemi tartalom között diszkrepancia
keletkezik.

Edwardot Oszter Sándor játssza, fe-
leségét, Laviniát Hámori Ildikó. Az ő
alakjaikban is az az angol felső közép-
osztálybeli házaspár jelenik meg, akik a
pénzkeresésben, az ezzel járó szokvá-
nyosan zsúfolt életvitelben, valamint a
gondosan előkészített, majd elegánsan
végigvitt társasági reprezentációkban - a
koktélpartikban - találhatják meg a nekik
való életutat, az elioti koncepció szerint:
vallásos értelmű megváltásukat. Peter -

Kalocsay Miklós - pedig a filmesek nagy-
világi életvitelében. Miként a házaspár
nem találhatja meg a maga önmegváltá-
sát a tágabb, a „nemzetközi" életformá-
ban, Peter sem a szűkebben, az angol fel-
ső középosztály életében; de közülük
egyik sem járhatja az adott koncepció
szerinti legmagasabb rendűt, Celiáét. Ok
hárman azonban mégis abban a műalko-
tásvilágban élnek, amelyben ott van ez az
út is. Es éppen, mert nem valóságos éle-
tet látunk - vagy kellene látnunk, hanem
műalkotást -, színészileg nemcsak azt az
attitűdöt kellene megmutatnia, amely
kit-kit a saját útjára visz, hanem a ma-
gatartásoknak azon különbözőségét is,
amely a többitől elválasztja. Ha - feltéve,
de meg nem engedve - mindenféle szem-
pontból reális elképzelésnek fogjuk fel az
elioti koncepciót, teljesen egyértelmű,
hogy a valóságos életben az említett
attitűdbeli különbözőségeket senki sem
lenne képes érzékeltetni; mindenki a
sajátját nyilváníthatja ki, s a különböző-
ségeket a szemlélő realizálhatja. A spon-
tán és parttalan valóságos élet világa,
valamint a műalkotások megkonstruált
és az író közléseit hordozó jelentésekkel
teli világszerűsége között azonban az is
különbség, hogy mindegyik attitűdben a
többitől való különbözőségnek is meg
kell formálódnia.

Utaltunk már arra, hogy a színészek
csak azt tudhatják megformálni, amire -
ha nem is konkrétan személy szerint át-
és megélt, de - életanyaguk van. Ezért
például Oszter Sándor azzal mutatja meg
Edward életútjának a Celiáétól való kü-
lönbözőségét, hogy azt egyáltalán nem
érti. Azt nem formálhatja meg, hogy szel-
lemi életút értelmében nem érti. Hiszen
„valamit nem érteni" a mai magatartá-
sokban legfeljebb értelmi tompaságból
látszik hitelesnek; lévén, hogy szellemi-
spirituális életutak ma egyáltalán
nincsenek vagy oly ritkák - ugyanis álta-
lában és zömmel csak pragmatikus élet-
utak vannak -, hogy az ehhez tartozó atti-
tűdök a valóságból el is tűntek. Celia
halálából egy mai Edward csak annyit
érthet meg, amennyi erre vonatkozó szö-
vegének szó szoros, mintegy szótári je-
lentése: egy maroknyi leprás bennszülöt-
tért halt meg, akik nélküle is meghaltak
volna, s így Celia halála fölösleges és cél-
talan volt. Oszter Sándor Edwardjának
ezen habitusa tehát azé a mai, reális
emberé, aki az efféle önfeláldozásokat
legfeljebb pragmatikus okokból vagy cé-
lokért tudná elfogadni. Lavinia - Hámori
Ildikó - erre vonatkozóan csak annyit tud

mondani, hogy sajnálja Celiát, és hogy a
sajnálat erőtlen kifejezése annak, amit
Celia halálával kapcsolatban érez. Há-
mori Ildikó Laviniának ezt a belső
maga-tartását akként formálja meg, hogy
Celia halálából csak annak fizikai
borzalmát éli át; a halál misztikus-
szellemi jelentésére vonatkozóan
természetesen még asszociációkat sem
lehet felkelteni.

Ami Oszter Sándor alakításának Ed-
ward azon magatartásrészét illeti, amely a
saját megváltásának belső alapja, az a
következő. Az írott alak elsősorban az
angol felső középosztály szempontjából
értelmezendő, és így életútja is ide tarto-
zik. Az ehhez tartozó elvek szerint a sze-
rető csak átmeneti, akit - azt reméli - iga-
zán szerethet, ha felesége már olyan nő,
akit nem lehet szeretni. Ám ehhez az
életvitelhez az élet rendezettsége is hoz-
zátartozik, tárgyi, gondolati, érzelmi stb.
tekintetben egyaránt. A szerető egyféle
érzelmi rendezetlenség, ezért hát azon-
nal elfordul Celiától, amikor felesége
elhagyja, amivel élete még rendezetle-
nebbé válna. Ekkor válik bizonyossá az
is, hogy Celiát azért sem képes szeretni,
mert a rendezett életút az életútja. Ennek
nemcsak vallásos-misztikus tartalma le-
het, amely az elioti koncepciónak felel
meg, hanem pragmatikus értelmű is. Mi-
vel azonban ma az emberekben egyálta-
lán nem tudatos saját életvitelük szel-
lemi vagy attitűdbeli tartalma, hát ez a
pragmatikus aspektus sem lehet tudatos.
Ezért Oszter Sándor alakítása az ide illő
mai attitűdöt sugározza - jól és finoman
-, nevezetesen: kissé unja már Celiát, és
noha tudja - ezt tudja -, hogy Laviniával
sem lehet boldog, mégis őt választja a
kényelmesség kedvéért. Ez a kényelmes-
ség ismét más az írott műben, minta mai
valóságban. A műben egyáltalán nem
testi-fizikai stb. kényelemszeretet, ha-
nem a másokért való áldozatvállalás lelki
kényszerétől való menekülés. Es ez zárja
el a Celia-féle úttól, és viszi a sajátjára.
Oszter Sándor alakításában - a valóság-
ban meglévő életanyagokból szükség-
szerűen következne - csak az a kényel-
messég jelenhet meg, amely a lelki zű-
röktől óvja, pontosabban óvná meg.
Vagy-is nem az áldozatra való
képtelenség. Edward az életet
elrendezettségében éli, s ennek olyan
jelentéktelennek látszó apróságok is a
tartozékai, mint például az, hogy a
telefont fel kell venni, ha csörög, hogy
nem tart kis üveg pezsgőt, hogy neki
mindig kell a tiszta ing stb. De hoz-
zátartozik az is, hogy bókoljon feleségé-
nek, megdicsérje ruháját. Ezeket az apró-



ságokat azonban már mai értelemben is
jelentésteliekké lehetne formálni, mond-
juk, a rendet szerető ember jeleivé. Oszter
Sándor Edwardjának esetében ezek a jelek
sajnos jellegtelenekké válnak, olyanokká,
amelyek bárki életéhez hozzátartozhatnak.
Az ő alakításának az a szegmentuma a
legjobb, s ezt igen jól formálja meg,
amellyel a lelkileg összeroppant, de nem
teljes összeomlásban szenvedő embert
mutatja meg.

A mai élettapasztalatok, a mában is
meglévő életanyagok leginkább Lavinia
attitűdjének a megformálásában hasz-
nálhatók föl. Hámori Ildikó jól állítja
elénk, hogy Lavinia azért lett Peter szere-
tője, hogy bebizonyítsa önmagának, lehet
azért őt szeretni, ha a férje nem szereti is.
Azt viszont sajnos nem érzékelteti - pedig
ez olyan tartalom, amely a mai valóságban
is él -, hogy ezzel a kapcsolattal ő még
inkább kilépett a neki rendelt életútból,
mint Edward Celiával. A társa-sági
reprezentáció számára az igazi élet-út, ám
egy férjes asszony a szeretőjével vagy a
körül sohasem reprezentálhat. Lavinia
esetében az volt a katalizátor, hogy
megtudta, Peter szerelmes Celiába. Es
Peter azért lett szerelmes Celiába - és nem
Laviniába -, mert Celia - és nem Lavinia -
benső világa lehetett a férfi számára olyan
eszménykép, amely felfelé segíti. Lavinia
számára az élet elrendezettsége éppen
olyan fontos, mint Edwardnak, s ennek is
vannak a minden-napi életben előforduló
jelei. Ó gondoskodik az ingekről, és ha
egy kép ferdén áll, azonnal a
legpontosabban egyenesre állíttatja.
Hámori Ildikó alakítása azért is jó, mert a
rend iránti vonzódását ezekben az
apróságokban kitűnően mutatja meg, és
mert Celia életútjából csak a halál fizikai
szörnyűségét éli át. illetve valamivel
többet, ám ezt nem tudja kifejezni.
Kevésbé mutatja meg azonban Laviniának
azon - a mában is meglévő - alapdi-
namizmusát, miszerint élvezi, nagyon
szereti a társasági reprezentációt. Ezt a
rendezés sem támogatja. Lavinia utolsó
mondata: „De jó! Kezdődik." (Tudniillik a
koktélparti.) Hámori Ildikó, de Oszter
Sándor is - nyilván a rendezés szándéká-
ból - fáradtan-szomorúan állnak, és várják
a parti kezdetét. Az, hogy valaki terhes
kötelességnek érzi a partit, lehet, hogy
mai életjelenség. De ez a megoldás itt
nemcsak azt értelmezi hamisan, hogy
számukra ez a lehetséges életút, amelyet
ők és örömmel választottak, hanem még
azon emberek attitűdjei sem jelennek
meg, akik szeretik a társasági életet.

Az elioti koncepció egyik részének
attitűddé való árformálása talán Kalo-
csay Miklósnak sikerült a legjobban.
Igaz, a Peter megváltásához vezető életút
az egyik legmaibb magatartást igényli:
alacsonyabb társadalmi és anyagi hely-
zetből egy magasabba kerülni, amelyhez a
Cella iránti szerelem akként segíti, hogy
a lány az ő számára felfelé húzó
eszménykép. Ám ebben a kapcsolatban
Peter is csak önmagára gondolt. A film-
szakmában, az objektívebb „filmszem"
segítségével akként kell majd az embere-
ket látnia, hogy közben nem önmagára
gondol és nem önmagával van elfoglalva.
Ezt a lehetőséget teremti meg neki a fil-
mesek „nemzetközi" - s ilyen értelem-
ben vett tág - világa, valamint a „film-
szem" objektivitása. Kalocsay Miklós
kitűnően állítja elénk a filmszakmába
betört, álmaiban Cella eszményképi se-
gítségével új ideákat megvalósítani akaró
ifjú férfit, aki minden „filmes pózolás"
ellenére valamiképpen mélyebben és
komolyabban akar élni, mint kollégái, de
aki ennek az életnek a felszínességét is
vállalja.

Sára Bernadette feladata a legnehe-
zebb. Nemcsak azért, mert Celia életút-
jának és önmegváltásának a megformálá-
sához a mai világban végképp nem talál-
hat életanyagokat. De azért is, mert -
szimbolikusan is értve - az ,,ápolónői"
életmódnak és a fizikailag borzalmas
halálnak - lelkileg-vallásilag a legmaga-
sabb rendű önmegváltásnak - a benső
világban és az általános magatartásban
meglévő, szinte láthatatlan alapjait olyan
helyzetekben kellene megmutatnia, ami-
kor neki magának sincs még fogalma,
hová jut, akár tényszerűen - ápolónőnek
Kinkandzsába -, akár lelkileg - a borzal-
mas halál önmegváltásához, az istenihez.
Sára Bernadette ezért nem tehet mást,
mint hogy megformál egy mélyen

érző, gondolkodó, az életet általában és a
szerelmet partikulárisan komolyan vevő
ifjú hölgyet, aki valami mást akar, mint
sodródni az életben. Ezért veszi komo-
lyan Celiája a színjáték elején azt is, hogy
most más életszakasz kezdődik közte és
Edward közt Lavinia eltávozásával. Osz-
ter Sándor is mai módon, akként játssza
el ezt a jelenetet, hogy Edward megunta
Celiát, és Sára Bernadette is csak azt
mutathatja meg Celiából, hogy keserűen
realizálta: Edward a döntő helyzetben
nem őt választotta. Később - a pszichiá-
terrel való jelenetben - Celia elmondja,
hogy Edward és ő csak „használatba vet-
ték egymást", ám ez már olyan élettartal-
makra épülő felismerés, amely a mai
életvalóságból is megformálható lenne.
Hiszen a másikat ki-ki a saját céljára,
vagyis pragmatikusan vette használatba.
Sára Bernadette alakításából azonban
sajnos nem ennek a felismerése sugárzó-
dik az Edwarddal való jelenetben - ezt
később csak kimondja Reillynek -, ha-
nem inkább csak az a keserűség, hogy
csalódott Edwardban.

A Reillyvel való jelenetében önmaga
másokért való feláldozásának az útját
választja, szemben Edwarddal, aki még
érte sem volt képes áldozatot hozni.
Azonban a dráma benső világához illő,
ekkori magatartását egyszerűen képte-
lenség megformálni; nemcsak a mai
valóság, de a színházművészet törvény-
szerűségei miatt sem. Azt kellene ugyan-
is, amit Reilly a mű vége felé, már
halálának ismeretében mond róla, illetve
vele kapcsolatban. Mikor először
találkozott Celiával, mondja: „Láttam a
képet, széke mögött állt egy Celia
Coplestone, arcán az erőszakos halál
utáni öt perc csodálkozása (...)Így hát
számomra nyilvánvaló volt, hogy itt egy
nő, halálos ítélet alatt. Ez a sorsa." Itt
ismét a primer élet világa és a műalkotás
világszerűsége közötti

Szemes Mari (Julia), Hámori Ildikó (Lavinia Chamberlayne) és Szokolay Ottó (Alexander MacColgie Gibbs)
(Iklády László felvételei)



alapvető különbségre kell utalnunk. A
primer életben elegendő, hogy ezt a kép-
mást - a jelen lévő Celia mögött álló hal-
dokló Celiát - csak intuitíve meglássa
valaki, ahhoz, hogy a képmás megjelené-
sét elhihessük. Vagyis elegendő lenne az
életben annyi, amit Reilly mond, hogy
tudniillik „bizonyos szellemekben a hir-
telen intuíció rögtön a képi kifejezésre
törekszik". A színjátékban, mivel ez mű-
alkotás, ezt a képet-képmást a Celiát
játszó színésznőnek is meg kellene jele-
nítenie, ám a színjáték törvényszerűségei
ezt egyszerűen lehetetlenné teszik. Mind-
ez természetesen azt jelenti, hogy Eliot a
maga közlésének legbensőbb vallásos-
gondolati magját hiába fordította át szel-
lemi attitűdökké, nemcsak ezeket, ha-nem
az ezekhez tartozó részletek jó részét sem
lehet színészileg eljátszani. Ezért Sára
Bernadette is csak azt teheti, hogy az
életet és önmaga helyét a világban
komolyan vevő nőt formál Celiából; és
ezt igen jól valósította meg.

Hasonló nehézségekkel találkozhat a
három „árangyal" eljátszása is. Julia,
Alex és Reilly szövetségéről nem tudha-
tunk meg sok konkrétumot. ók mintha
egy kicsit a Wilhelm Meister tanulóévei
toronyszövetségének tagjaihoz - talán a
szabadkőművesekhez - hasonló kapcso-
latban lennének; az emberi lelkekkel
törődnek, s megmentésükön, megváltá-
sukon fáradoznak. Eliot szándékolt ti-
tokzatossággal veszi körül Reilly alakját az
első felvonásban, a neve ekkor: Ismeret-
len vendég. Titokzatosságát növeli, hogy
megérezzük: mindent tud mindenkiről, de
nem tudhatjuk, honnan. A három
„őrangyal" titokzatosságához tartozik,
hogy amikor rajtuk kívül valaki más is
jelen van, úgy tesznek, mintha nem vagy
csak futólag ismernék egymást.

Mrsán János rendezői és Fülöp Zsig-
mond színészi megoldásai között egy
sincs, amely növelné Reilly titokzatos-
ságát; az alakítás jellege ebben a te-
kintetben is a szalondrámáké. Reilly
alakjának és a másik két „őrangyalhoz"
fűződő kapcsolatának valódi tartalmából
csak annyit és úgy, azon a módon tudunk
meg, amennyi és ahogyan az elegáns tár-
salgás színterén és szintjén megtudható.
Ennek az alaknak a színészi megformálá-
sát az teszi nehézzé, hogy a színész sem
tud többet róla kideríteni, legfeljebb egyedi
értelmezéseket rak az alak „mögé".
Láthatatlan és megismerhetetlen marad
Reilly törekvéseinek egyedi, karakterbeli
háttere; sőt még a körülötte lévő szerve-
zetről sem tudhatunk meg semmit. Pedig

az van. Azt még elképzelhetjük, hogy
Reilly az Edward-Lavinia-Peter-Celia
négyesről és kapcsolataikról Julia és Alex
révén tud, noha csak akkor, ha fel-
tesszük, ők még „kémkedtek" is utánuk.
Celia útjának gyakorlati elrendezéséhez
viszont okvetlenül szükség van jól mű-
ködő szervezetre.

Reilly alakjából ezért csak annyi játsz-
ható el, hogy ő az, aki az emberek élet-
megnyilvánulásaiban megkeresi az adott
karakternek való életutat és életmódot, s
megkísérli erre rávezetni őket. Ám még
ehhez is - akár vallásos-misztikus, akár
lelki értelemben - nagy tudásra van szük-
sége, illetve magas fokú ember- és élet-
ismeretre. Reillynek ez utóbbi is birtoká-
ban van, ami például abban is megnyilvá-
nul, amit Edwardnak mond a mű elején:
,,... közeledni egy idegenhez annyi, mint
kihívni valami váratlant, felszabadítani
egy új erőt, vagy kiengedni a szellemet a
palackból". Ezenkívül benne mint az
adekvát életutakra terelő emberben fut
össze mindazon ismeretanyag, ami Eliot
forrásai között szerepelt. Mivel ezek ma
nem reális élettartalmak, az élet való-
ságos dinamizmusaiból teljességgel hi-
ányzanak, ismét csak az marad a színész
számára egyáltalán felhasználható élet-
anyagnak, ami egy olyan nagy tudású
ember megformálásához alkalmas, aki
mások lelki életébe beavatkozik. Az ala-
kításban Reilly sajnos nem vált nagyfor-
mátumú emberré; tudása, felkészültsége
társaságbeli csevegéssé, titokzatos segí-
tőkészsége társaságbeli kedvességgé, más-
kor bizonyos fokú agresszivitássá válto-
zott. A harmadik felvonásban ő értelmezi
Celia útját és halálát, de ezt olyan csevegő
stílusban teszi, amely mögött nem érezni
Celia sorsából még a bizonytalan
jelentéseket, a csak megsejthetőt sem.

Julia - Szemes Mari alakításában - a mű
elején úgy jelenik meg, mint az az
előkelő angol hölgy, aki gazdagsága kö-
vetkeztében bizonyos viselkedésbeli ext-
ravaganciákat is megengedhet magának.
Nem figyel mások anekdotázásaira, egy-
értelműen kimondja, hogy utálja a szal-
maburgonyát stb. Holott ő az egyik
„őrangyal", aki egyfelől mindazt tudja,
amit Reilly, másfelől talán mélyebben
ismeri az életet, és ezt a vonást nyilván
már a mű elején meg kellene érzékeltetni.
De az „őrangyal" mivolt és -tudás Szemes
Mari alakításából teljességgel hiányzik.
Jellemző, hogy a harmadik fel-vonásban,
amikor pedig éppen ő fogalmazza meg
Edwardék és Peter életútját, igen erősen
elhalványodik alakítása, még-

pedig azért, mert ekkor már nyoma sincs
Julia extravaganciájának.

A harmadik „őrangyal" Alex, akit Szo-
kolay Ottó formál meg. Az ő foglalkozás-
beli és karakterbeli háttere egyáltalán
nem világos. Minden valószínűség szerint
igen gazdag angol úr, aki maharadzsákkal
vadászik, és a gyarmati kormányzók
vendége. Mindazonáltal tagja annak a
titkos társaságnak, amely a lelkileg bajba
jutottakon kíván segíteni. Szokolay Ottó
ebből a szellemi-törekvésbeli háttérből
semmit sem érzékeltet. Celia halálának
előzményeit és körülményeit ő meséli el,
de úgy, mintha neki mint „őrangyalnak"

semmi köze nem lett volna hozzá;
mindezeket mint szalonbeli témákat
mondja-meséli el. Kitűnő viszont
alakításának az „előkelő angol úr"

aspektusa. Talán ő az, aki a legmegfele-
lőbb módon, elegánsan viselkedik, jár, ül
le, kel fel és beszél. Ráadásul még az
angol úr mániáját is hitelesen jeleníti
meg: szenvedélyesen, de minden való-
színűség szerint pocsékul főz. Ezt is ele-
gánsan, az ide illő modorral játssza el,
ami bizony - többé vagy kevésbé - hi-
ányzik a többiek alakításából.

A Várszínház előadásában az elioti
drámából a szerelmi kapcsolatok alaku-
lását és alakítását viszonylag kellemesen
prezentáló olyan színjátékmű lett, amely
a benne lévő életutak közti szellemi-val-
lásos különbségeket objektív okokból
nem tudta megformálni, de amely ennek
ellenére több, mint kellemes szalon-
dráma. A mű szellemi-vallásos tartalmá-
val ma nem tudnánk mit kezdeni, s ezért
ennek hiánya nem nagy baj.
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