
más-más módon érettebb, illetve adek-
vátabb a megjelenített figurával. Annak
idején az is a Godot kaposvári változatá-
nak egyik paradoxona volt, hogy a sze-
replők életkorukat tekintve „túl" fiatalok
voltak a Beckett-figurákhoz, bár ezt a
távolságot végül is sikerrel (Lukáts egye-
nesen bravúrosan) hidalták át; ma ez az
ellentmondás és a belőle fakadó alkotói
feszültség eltűnt az előadásból. De meg-
jelent helyette valami más. Túlzás lenne
azt mondani, hogy a „kaposvári fiatalok"
hozzáöregedtek volna a szerepeikhez,
mert éveiket tekintve még mindig „túl"
fiatalok, mégis kiben-kiben másképp, ám
egyébként megnőtt az érzékenység és a
képesség arra, hogy a mű mélyebb üze-
netét közvetítse. Talán egyszerűen azért,
mert maguknak a színészeknek is idő
kellett, hogy századunk e kivételes drámai
alkotásában felfedezzék azt, amit sza-
vakkal megnevezni túlzottan is banális, de
élményszerűen, a „szív melegével" meg-
szólaltatni mindannyiunknak - vagy szeré-
nyebben szólva: sokunknak - megrázó,
katartikus élmény. Mert önmagunk előtt
is letagadott önmagunk felé fordít.

Ascher Tamás szereti a színpadi stí-
lusjátékot. Ez a sajátos színház a színház-
ban sokszínű stíljáték Kaposvárott, ami-
nek vannak egészen aktuális idézőjelei
(például tükröt tart az egykori kultúrpo-
litikai félelmek elé is), vannak bizonyos
hagyományőrző gesztusok és utalások
benne (a „régi" kaposvári színház meg-
idézése élő színházi „múzeumként"), van-
nak finom hivatkozások a Beckett ren-
dezte Godot-ra (a színházszerűség hang-
súlyozott kiemelése), mégis azt hiszem,
igazán valami nehezen meghatározható,
mélyebb jelentés teszi bensőségessé.
Mintha a mai Beckett, aki közismerten a
modern drámairodalom „legszemélyte-
lenebb", a világ szeme elől következete-
sen elzárkózó írója, visszatekintene a ti-
zenhárom évvel ezelőtti Beckettre, aki
ugyanilyen „személytelen" volt: bölcsen,
ironikusan és a „szív melegével". Hisz az
egyik Beckett is, a másik is, akár egy név-
telen, középkori kódexmásoló szerzetes,
azonos a művel, amit látunk. Es a két
kaposvári Beckett is azonos, hisz a mostani
hiteles másolat az előbbiről, mégis más,
ahogy minden másolat az. A mostani
Godot-t épp az előadás szövetébe beledol-
gozott, benne élő időtávlat teszi hitelessé:
ez az a becketti visszapillantó tekintet.

Samuel Beckett: Godot-ra várva (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Fordította: Kolozsvári Grandpierre Emil.
Díszlet jelmez: Pauer Gyula m. v. Segédren-
dező: Somló Ferenc. Rendezte: Ascher Tamás.

Szereplők: Koltai Róbert, Jordán Tamás,
Helyey László m. v., Lukáts Andor, Kovács
Péter.

SZÁNTÓ JUDIT

A rendezői gesztus

Két vidéki klasszikus előadásról

Megannyi halott, épp csak a darab betűit
megszólaltató s egynémely, a betűktől az
önkényesség végleteiig elrugaszkodó elő-
adásunk között üdítő kivételt jelentenek
azok, melyek egyetlen markáns gondo-
lattal kortársunkká emelik a szerzőt, s épp
e gondolat révén tudják a szöveget eredeti
fényében felragyogtatni, megér-tetve,
miért számított az hajdan, az akkori
kortársak szemében, újszerű és jelenté-
keny értéknek. A közelmúltban két ilyen
előadást is sikerült látnom, olyan mű-
vekből, melyek egyike ártalmatlan, min-
den hatáselemében a végsőkig kifacsart s
már-már kötelező olvasmánnyá (lát-
vánnyá) aszalódott cselvígjátéknak tet-
szett, a másika, az ellenkező s épp ezért
végül az előzővel érintkező végleten,
joggal eltemetett holt masszának, a múlt
századi repertoár végképp emlékké kövült
darabjának. Az egri Figaro házasságáról
és a nyíregyházi Szapphóról van szó -
nem véletlenül egy most születő és még
romlatlanul egészséges, illetve egy java
fiatalságát élő, lendületét még őrző,
képességeit öntudatosan birtokló mű-hely
termékeiről.

Ahol Beaumarchais műve kezdődik, ott
többnyire már meg is hal: a leendő
hálószobáját berendezgető ifjú jegyespár
pre-biedermeier idilljével. Igaz, az amúgy
mesteri expozíció rögtön fölveti a fiatalok
boldogságára leselkedő veszélyt is, a gróf
erőszakos kényúri ostromának képé-ben,
de a vígjátéki alaphang megütése eleve
garantálja, hogy e veszélyt ne kell-jen túl
komolyan venni: igaz, a boldogságot nem
adják ingyen, ámde a szerelem minden
akadályt legyőz. És kezdődhet a
hagyományos, bújócskás-álöltözékes csel-
vígjáték, melynek eddigi előadásai ben-
nem mindig nosztalgiát keltettek az opera
iránt, ahol Mozart zenéje egy másik műfaj
mennyországába emeli az apropóvá mél-
tán lefokozott bonyodalmat.

Évtizedek egyetlen művészi izgalmat
keltő Figaro házassága-előadása, Szikora
János és El Kazovszkij közös szolnoki
mestermunkája voltaképp zene nélkül
„mozartosította" a darabot azzal, hogy
pompázatos látványvilágával a tiszta esz-
tétikum hűvös magaslataiba emelte; a
maga nemében hibátlan munka azonban

nem rehabilitálta a szöveget, sőt a rende-
zői-tervezői döntés végeredményben a
mű iránti (jogosnak tetsző) bizalmatlan-
ságból is eredeztethető.

Valló Péter most, eddigi pályája egyik
legkitűnőbb teljesítményében, a szöveg
iránti bizalomra építkezett. Nem vak bi-
zalomra persze; erre egyetlen drámaíró,
még Shakespeare sem szolgál rá. Valló
úgy vélte: a szöveg igenis alkalmas arra,
hogy a mához szóljon, csak ebbe az y

irányba kell fordítani. És itt következik a
rendezői alapgesztus: egy döntés, mely
látszólag pofonegyszerű s mégis oly mély-
reható következményekkel jár, hogy az
előadás végére, megannyi rossz konven-
ciótól szabadultan, egy remekmű revelá-
lódik előttünk teljes fényében. Holott az
ötlet mindössze ennyi: Figaro nagymo-
nológja az V. felvonás 3. jelenetéből az
előadás elejére került.

A rendezői színház ellenfelei itt most
megkérdezhetnék: vajon e kitűnő ötlet
miért nem jutott eszébe már a nem ke-
vésbé hozzáértő Beaumarchais-nak is? S
kimutathatnák: a szerző nem véletlenül
várt a monológgal a mindent eldöntő V.
felvonásig, amikor az elgyötört, megté-
vesztett, reményeit már elsirató Figaro
keserű mérlegeként s egyben magát a
végső csatára felajzó önbuzdításaként
hangozhat el. Valóban: nincs rossz he-
lyen eredetileg sem ez a monológ. Csak
épp az kell hozzá, hogy a közönség már
az első pillanatban tisztában legyen a
grófi gazdájával szembeszálló plebejus
intéző képtelen helyzeti hátrányával, és
felmérje vállalkozásának egész hordere-
jét. A XVIII. század végi francia közön-
ség valóban ekképp reagálhatott már az
eredeti nyitójelenetre is, rögtön átérezve
a drámai tét nagyságát. A mai közönség,
patríciusoktól és plebejusoktól távol, a
feudális előjogok egykorú változatától
érintetlenül, nem érzi meg e konfliktus
mélységét, és gyanútlanul engedi át ma-
gát az idill, majd a cselvígjáték sodrásá-
nak, melybe régóta kalapált befogadói
reflexei is rántják. A dráma időszerűsé-
gének befogadására tehát csak áttétellel
hangolható rá, s Valló mesterfogása, hogy
ezt a transzponálást végeredményben
magával Beaumarchais-val végezteti el.

Tehát: a színpad jobb szélén egy árva
fa, s Epres Attila Figaróként ennek ágai
között, biztonságos s egyszersmind mint-
egy metafizikus magányban summázza
élete eddigi folyását. Az önéletrajzban
persze vannak merőben XVIII. századi
elemek is, de ezek szinte eltörpülnek a
szellem emberének örök viszontagságai-



hoz képest, s itt és ma úgy telibe találnak,
hogy utólag muszáj ellenőriznünk: való-
ban Beaumarchais sorolta fel, fogalmazta
meg ekképp az értelmiségi különb-különb
sérelmeit? Az ő Figaróját üldözték-e
azért, mert írásai külföldi érzé-
kenységeket sértettek, a Magas Portától
az arab fejedelmekig, ő vágyott szemébe
mondani valamelyik „tegnapelőtt lett ha-
talmasságnak", kivált „amikor épp a kegy-
ből egy kicsit ő is kiesett", hogy „ahol nem
szabad a bírálat, ott nem édes a dicséret", s
„csak az apró jellemek félnek a papírra
vetett apró észrevételektől"? Valóban ő
viaskodik egy olyan sajtószabadsággal,
ahol „mindent szabadon kinyomtathat, két
vagy három cenzor felügyelete alatt"?
Valóban ő az, akinek közgazdasági reform-
terveit börtön honorálja, s aki csak azért
nem kaphat meg egy jó állást, mert tör-
ténetesen alkalmas lenne rá? Az idézője-
lek is mutatják: bizony, mindezt Beau-
marchais (Pierre-Augustin Caron de ...,
1732-1799) írta.

Ennek a Figarónak nem sikerült az élet.
Illúziói szétfoszlottak, még az ön-magába
vetettek is - hiszen legvégül még önnön
kiárusításával is megpróbálkozott, igaz,
ez se sikerült. Most már csak nyugalmat
akar, visszahúzódni a magán-életbe. A
tervbe vett házasság Zsuzsival, a váratlan
ajándékképpen megismert bájos és eszes
komornával nem egy friss, fürge és
jókedvű mediterrán ifjú életet elindító
vállalkozása, hanem egy csalódott,
kedveszegett, ide-oda pofozott férfi
utolsó próbálkozása, hogy valami értel-
met kicsikarjon a földi létből. A „vidám
Figaro" filozófiai pontossággal fogalmazza
meg állítólagos jókedve természetét: „Jó-
kedvemből, mondtam, noha egyáltalán
nem tudom, enyém-e ez a kedv, és jobban
enyém-e, mint más, mint például mindjárt
ez az én is, amellyel annyit foglalkozom."

És a közönség meg van fogva. Tudja,
kicsoda Figaro; nem nehéz benne magára
ismernie. Amikor aztán az I. jelenetben
évődnek a jegyesek, már érti, mit jelent
Figaro számára ez a kapcsolat:
szövetséget, utolsó menedéket a külvilági
magány és kiszolgáltatottság ellen, s
mikor Almaviva gróf terveire fény derül,
rögtön megérti: Figarótól ezt az utolsó
menedéket is el akarják pörölni, ide is
utána jön az, ami elől menekül.

Ide azonban kívánkozik egy zárójel.
Élményem a budapesti vendégjátékon
született, ahol a túlnyomórészt szakmai
vagy legalábbis felnőtt értelmiségi kö-
zönség azonnal reagált, s így az előadás-
nak már szinte az első percekben nyert

ügye volt. Bóta Gábor az Új Tükör kriti-
kusaként Egerben látta az előadást, ahol,
tán a közönség kezdeti reagálásának ha-
tására - „unalom, köhécselés" a monológ
alatt - épp ellenkezőleg ítélt, Valló meg-
oldását erőltetetten sulykolónak, az elő-
adás ballasztjának minősítve. Vélemé-
nyével nem vitatkozom, elmondtam a
magamét; persze nem ártana, ha a kö-
zönség mindenütt, mindenkor cinkosa
tudna lenni az újszerű s tetejébe épp neki
címzett művészi megoldásoknak.

Súlyosabbnak érzem az említett kritika
következő megállapítását: a komoly
szándékot színlelő bevezetés után „ter-
mészetesen a bohóság kezdődik". Igaz
lenne ez? Nézetem szerint csak annyi-
ban, hogy a részben fiatal és tapasztalat-
lan, részben sok éves vidéki rutinokba
merevült színészek nem tudják egyönte-
tűen megvalósítani a rendező szándékait
(melyek asszimilálásához természetesen
a kellő próbaidő is hiányzik). Való igaz:
Román Judit friss, üde, de hagyományos

Epres Attila (Figaro) és Szatmári György (Almaviva) az egri Beaumarchais-előadásban

Zsuzsi: Román Judit az egri Figaro házasságában



szubrett, M. Horváth József és Ribár
Éva pedig, a Bartolo-Marcelina-párt ala-
kítva, beérik a szokványos szerepklisék-
kel. Tulajdonképpen egy ilyen koncep-
cióhoz minden figurát újra kellene értel-
mezni - erre azonban színházi életünk-
ben csak igen-igen ritkán kerül idő, ener-
gia, hajlandóság és képesség. De azért
Valló erényei a színészvezetésben is
meg-mutatkoznak. Például már
Pasqualetti Ilona-Fanchette „második
szubrett"-jében is több a fanyar, groteszk
játékosság, míg Bárdos Margit (a
grófné), meglehet, más szerepekben is
merev, de itt merevsége művészi
kifejezőeszközzé válik: a férjét
felgyújtani képtelen, megunt szép
asszony eredendőből most már görcsössé
rögzült magatartásává. Bazilio (Tunyogi
Péter) stréber besúgói akarnoksága elég
pontosan jelzi, milyen erőkkel kell Figa-
rónak szembenéznie. Az a Megyeri Zol-
tán pedig, aki a Pygmalionban esetlenül
jelentéktelen Freddie volt, most elbűvö-
lően eredeti alakítással örvendeztet meg,
Cherubinból mintegy elő-Figarót for-
mázva: vele is érthetetlen dolgok történ-
nek, az ő sorsát is kiszámíthatatlan erők
mozgatják önkényesen, csak hát neki a
lelke is szűz, nemcsak (legnagyobb bána-
tára) a teste; a kamaszkor naiv öntudatá-
val megy folyvást fejjel a falnak, még
élvezve is a veszélyt, melynek következ-
ményeit még fel nem foghatja, és min-
den kudarc, minden baklövés után új
lendülettel képes mindent elölről kez-
deni. Mindezen belül külön bravúrszám
a Mozart zenéjére olaszul előadott ária;
éteri dallam, zenei szöveg - izgatott,
elcsukló-mutáló kamaszhangon.

Legfőbb célját mindenesetre hibátla-
nul betölthetné az előadás, ha a tehetsé-

ges Epres Attila színesebben és változa-
tosabban töltené ki alakítása körvona-
lait. E körvonalak valóban érzékletesen
sugallják a sértetten visszahúzódó, de
aztán még egy utolsó élethalálharcra
gerjedő értelmiségi típusát - csak a
formátum nem elég jelentékeny még.
Ennek híján aztán a hangsúly
elsősorban Szatmári György pompás
Almavivájára tolódik. Ez az alakítás
mintegy „a feudalizmus diszkrét báját"
hordozza, a minden-kori ancien régime-
ek minden kecses romlottságát. E gróf
veszélyessége nem dúvadi brutalitásában
áll (Szatmári dühé-ben sem emeli fel
hangját, s ura marad minden
gesztusának), hanem a kiváltságos
helyzet, a szilárdan birtokolt abszolút
hatalom fölényes magabiztosságában.
Míg Figarónak akkor is vért kell
izzadnia, ha tehetségét, erényeit, eszét
akarja realizálni, a gróf felsüléseiben,
lelepleződésében is megőrzi lezser ele-
ganciáját, mert tudja: akármit követ el,
helyzete nem változik, s úgy lepleződhet
le alárendeltjei előtt, ahogy inasa előtt
vetkőzik pőrére az úriasszony: a bűnnek
nincs súlya és nincs konzekvenciája. A
hibátlan alakítás sajátszerűsége persze
még jobban érvényesülne, ha vele szem-
ben Figaro dühös rosszkedve és Zsuzsi
elszánt önvédelme is jelentékenyebb
lenne, mint ahogy az előadás egész, jól
kimunkált rokokós-szecessziós édessé-
gének tünékenységét-romlékonyságát is
jobban kiemelné egy nyersebben erőtel-
jes plebejus kontraszt. (Hogy Valló töre-
kedett egy ilyen, párhuzamos hangvé-
telre, azt talán jelzi az az apró ötlet is,
hogy az ablakon át menekülő Cherubin
által legázolt ágyás minéműségét az ere-
deti dinnyéről, violáról, majd szegfűről

következetesen a sokkal derbebb hang-

zású tökre változtatta.)
Az igazán átgondolt rendezéseket

azonban az is méri, ha egyes megoldat-
lanságokon túlemelkedve tudnak végül
egységes benyomást kelteni. A Figaro
házassága, nézői emlékezetem szerint
először, tétet és időszerű rezonanciát
kapott, s ettől valósággal szikrát vet a
szöveg: mulatságos fordulatai, szellemes
dialógusai nemcsak önmagukban érvé-
nyesülnek, hanem meghökkentően mo-
dern műegésszé állnak össze.

Csak a befejezés ejt zavarba, holott
voltaképp illeszkedik a koncepcióhoz. A
„bolond nap" végén Valló színpadán el-
szabadulnak az indulatok: először brutá-
lisan széttépik a cselekményt mintegy
sűrítve megismétlő óriásbábokat, majd
lövések tarkítják a tűzijáték petárdapuk-
kanásait, s a tűzijáték egységesen sárga
fénye is inkább tűzvészt idéz, a legvégén
pedig sebesültek is vannak: Tüsszents
Jankónak a karja bekötve, egy másik
legénynek épp lábát kötözi Bartolo és
Marcelina. Ezt megelőzően Figaro, egy
igencsak viszonylagos értékű happy end-
ben, már elvonult Zsuzsival, pontosab-
ban kimentette őt magának a társada-
lomból, a híres zárómondattal: „Kedves
barátaim, mindenem a maguké: kivéve a
feleségem meg a vagyonom" (s Epres
Attila, következetesen, ezt nem játékos-
kihívó derűvel, hanem sötét, már-már
agresszív indulattal, vicsorogva mondja
a nézőtér képébe), a gróf és neje pedig
enyelegve félrehúzódtak. Hatalmi
vákuum keletkezik tehát, s a magára
hagyott nép ezt a maga módján tölti ki.
Érdekes gondolat, helye is lenne ebben
az előadásban, csakhogy szervesnek csak
akkor hathatna, ha a népet képviselő sze-
replők jelenléte mindvégig hangsúlyo-
sabb és markánsabb lenne; most ugyanis
hol édeskés önfeladással, hol egyenesen
ügybuzgó szervilitással asszisztálnak az
úri kalandokhoz, s nem tapasztalhatjuk
azon feszültségek felhalmozódását, me-
lyek aztán a végén, ekképp meglehetős
önkényesen, váratlanul kisülnek.

Még egy szót a díszletről, amely lát-
ványként - híven Valló esztétikai elköte-
lezettségéhez - ismét csak nagyon szép;
a keretekre feszített, perspektivikusan
szűkülő fehér tüllfalak tetszetősek is,
gyors mozgathatóságukkal praktikusak
is, bár a nézőtér bal oldalán ülők joggal
nehezményezték, hogy a láthatóság igen-
csak féloldalas. Viszont - akárcsak a
hasonlóan szép miskolci Marivaux-szín-
padkép esetében - a rendező Valló épp

Varjú Olga (Szappho) és Rékasi Károly (Phaon) Grillparzer Szapphójában



azokat a lehetőségeket nem meríti ki,
melyeket tervezőként maga teremt. (Igaz,
ez is túlontúl időigényes aprómunka len-
ne.) Az áttetsző falat mögül sokkal válto-
zatosabb és mozgalmasabb kép dereng-
hetne át a cselekményt környező minden-
napi életről, s ha már betekinthetünk a rej-
tett terekbe - öltözőbe, kerti lakokba -,
akkor ott történnie is kellene valaminek,
ahelyett, hogy moccanatlanul álldigáljon
az öltözőben bujkáló Cherubin, s tétlenül
ücsörögne egymás mellett a kerti lak pad-
ján Marcelina, Fanchette, Cherubin és
Zsuzsi.

Egészében azonban emlékezetes tettet
vitt végbe Valló Péter: mint Figaro Zsuzsit
s a magánboldogságot, úgy pörölte vissza a
rendező az untig ismert klasszikusok
tetszéletétől a Figaro házasságát.

Nyíregyházán két év alatt mára második
Grillparzer-bemutatót tartották, s ha a
Bancbanus esetében még elsőrendű in-
doknak tetszhetett a nemzeti klassziku-
sunkhoz fűződő testvér-ellenféli viszony
érdekességének kamatoztatása, a Szappho
műsorra tűzése talán már valami mélyebb
affinitást jelezhet a hajdan nálunk is oly
népszerű, ám 1945 óta az emlékezetből is
kiveszett szerzőhöz. A színház művészeti
vezetését alighanem Grillparzer
művészetének sajátos kettőssége vonzza:
klasszicizáló, a szélesebb nézőrétegek
számára is hozzáférhető forma és
előadásmód, s az e kereteket szétfeszítő
romantikus, bizonyos értelemben pre-
modern lélektani ábrázolás.

A Szappho, a huszonhét éves Grillpar-
zer e korai alkotása már egy évvel ősbe-
mutatója után, 1819-ben színre került
Székesfehérvárott; jutalomjátéka volt
Kántornénak, s őt tisztelte elődeként a
századvég nagy Szapphója, Jászai Mari,
aki már idősödő korában találkozott a
szereppel, s így az öregedő nő-fiatal férfi
kapcsolat tragikuma - melyet a nagyasz-
szony magánéletében is oly elemi erővel
élt meg - nyilvánvalóan különös súllyal
érvényesült. Mint ahogy a mű maga, töb-
bek között, valóban erről is szól (s Auszt-
riában, ahol nemzeti klasszikusnak ki-
járó áhítattal tartják műsoron, mindmáig
így is játsszák): a hősnő egy generációval
idősebb a hűtlen ifjú szerelmespárnál.

Salamon Suba László rendezői alap-
gesztusa itt fordított a drámán, kiiktatva
ezt a korkülönbséget. Szapphója, Varjú
Olga nagyjából egyidős a vetélytársnőt,
Melittát alakító Simon Marival, korban
tán még fiatalabb is nála. Igaz, izgalmas,

sűrű feketeségében érettebbnek hat, ez
azonban itt nem korkülönbséget jelez,
hanem a lelki-szellemi intenzitás eltérő
fokát. A rendező mindenesetre megfosz-
totta a művet egy járulékosnak érzett
aspektustól, hogy arra összpontosítson,
amit lényegesnek és időszerűnek tart, s
ami önmagában is eléggé komplex.

A Szappho alapszituációja emlékeztet a
Phaedráéra. Egy, a hatalmi hierarchia
csúcsán álló asszony keveredik méltatlan
és megalázó szerelembe, majd ami-kor
rádöbben, hogy érzelmei nem talál-nak
viszonzásra, hozzá méltatlan eszközökkel
áll bosszút, hogy végül belepusztuljon az
ellentmondásba, mely az abszolútumot
ostromló tisztaságvágya, érzel-mi
telítettsége és bűnös tettei között tátong.
Vannak persze legalább ily lényeges
különbségek is. Phaedra már kezdettől a
végzet bélyegét viseli homlokán, Szappho
viszont, mikor megismerjük, még olyan,
mint addigi életében mindig: derűs, bölcs,
kiegyensúlyozott, nagylelkű. Es persze -
Görögország legnagyobb költője, vagyis
művész, akit épp nagysága tesz
sebezhetővé. Mivel kiemelkedik kortársai
közül, magányos, de mivel ember, sőt
asszony, a magányt nehezen viseli.
Szappho hát maga mellé emel egy jóképű,
átlagos ifjút, aki eleinte maga is azt hiszi,
hogy szereti kora első asszonyát, holott
csak - imádja, olyan lelkesültséggel,
melyet a távolság éltet; mikor a ba-
bérkoszorús, aranylantos félistennő ma-
gához emeli, az érzelem gyorsan kihűl, s
Phaon megcsalja jótevőjét az első útjába
kerülő alkalmas partnerrel, egy hozzá illő,
bájosan jelentéktelen rabszolgalány-nyal.
A tévedés rájuk nézve is súlyos
következményekkel jár, de a legfőbb ál-

dozat Szappho, aki belepusztul a sokszo-
ros csalódásba: csalódott Phaonban, aki-
nek mindenestül oda akarta ajándékoz-ni
magát, csalódott Melittában, akinek
megmentője s anyai jótevője volt, de
mindenekelőtt csalódott önmagában, hi-
szen megalázkodva, bemocskolódva, az
ifjú szeretőket meghurcolva a művészetet,
saját eszményeit rántotta sárba. A
drámában így egyaránt benne rejlik a
nagy ember sorsszerű magányának kép-
zete, a művész reménytelen küzdelme az
élet birtokba vételéért és a női ki-
szolgáltatottság éles szemű ábrázolása:
Szappho, akármilyen babér övezte költő,
korának élő halhatatlanja, tehetetlenül
vergődik az első csinos ifjú szeszélyeinek
rabságában, s rá kell jönnie: nő létére
kiváltságos helyzetét, melyet tehetségé-
nek köszönhet, csak addig őrizheti meg,
amíg nem akar nőként is létezni.

Mindez pedig tovább bonyolódik a
hatalmi kérdés meglepően kemény fel-
vetésével, amely Salamon Suba koncep-
ciójában különösen fontos helyet foglal
el, noha Grillparzer számára alighanem
csak másodlagos volt a művésztragédiá-
hoz képest. Mégis, a helyzet világos nála
is: ez a művész, Szappho, a költőnő egy-
szersmind korlátlan úrnő Leszbosz szi-
getén, Melitta, a rabszolgalány életre-
halálra ki van neki szolgáltatva, ha kedve
támad, meg is ölheti, de Phaon, a sze-
génysorsú, pártfogó nélküli idegen is a
hatalmában van. Ahogy a földműves ki is
mondja (a rendelkezésemre álló régi for-
dításban): „Igazság-e, vagy igaztalanság -
Azt majd Sappho határozandja meg."
Amíg a dolgok Szappho akarata szerint
mennek, mindez nem ötlik szembe: a szi-
getlakók rajonganak érte, jót tesz minden-

Varjú Olga és Simon Mari (Melitta) a nyíregyházi Szapphóban (Csutkai Csaba felvételei)



kivel, hatalma jóindulatú, mondhatni,
maternalista hatalom, amely elfedi az
erőszak rendelkezésére álló korlátlan le-
hetőségeit. Ám válságos helyzetben a mű-
vész-uralkodó habozás nélkül él a hatalom
represszív eszközeivel: száműzetésbe
küldené Melittát, majd erőszakkal hur-
coltatja vissza a szökevényeket, nem
ismerve törvényt saját érdekein kívül.
Igaz, ennek felismerése járul aztán hozzá
öngyilkosságához: rájön, hogy a lelkek
fölött nincsen hatalma.

A hatalmon lévők s az alájuk rendeltek
bonyolult, kölcsönösen kiszolgáltatott,
megannyi potenciális tragédiával terhelt
viszonya: a témák szimfonikus szövevé-
nyében ez a szál az, melyet a nyíregyházi
előadás a leghatározottabban kiemel, úgy,
hogy a mindössze hatszereplős dráma -
egy úr(nő) és öt alárendelt - miniatűr
társadalmi modellként is felfogható, anél-
kül hogy a Szappho sorsába rejtett egyéb
gondolatok, a művész, illetve a nő hely-
zetéről elsikkadnának; pontosabban, a
művészethosz és a hatalmi visszaélés
konfliktusa itt mintegy ideológia és tény-
leges hatalomgyakorlás konfliktusaként
kap hangsúlyt. Salamon Suba tehát sze-
mélyes rendet teremtett a motívumbő-
ségben; s ehhez volt az első, igen jelen-
tős lépés az öregedő nő túl látványos,
önálló életre leginkább hajlamos motí-
vumának eltakarítása.

A modellszerűség kiemelését jól szol-
gálja az előadás rendkívül artisztikus,
pontosan koreografált stílusa is, mely a
mű alapvetően romantikus vonásait
inkább a szecessziós egzaltáltság felé
közelíti. A parányi nyíregyházi stúdió
mindig is az izgalmas tervezői megoldá-
sok ihletője volt; most Baráth András
színpadképe is élményszerűen szolgálja
az előadást. A görög oszlopos háttér előtt
homokkal felszórt tengerparti tájat látunk,
amely egyszersmind enteriőr is. Állandó
(bár helyét változtató) eleme egy, a dráma
megírásának idejére utaló neobarokk
tükrös toalettasztal, melynek keretéből
azonban hiányzik a tükör; így Szappho,
ha belenéz, vagy önmaga rejtett énjével,
eksztatikus, zaklatott, majd feldúlt vagy
épp bűntudatos belső arcával szembesül,
vagy Melitta harmatosan naiv,
komplikálatlanul bájos ábrázatával találja
magát szembe. A másik elem az első
részben egy kifeszített kötél, melyre zöld
mintás, a tengerparti flórát idéző függöny
van akasztva. Beszédes elemek; a
függöny a szereplők egymás és önmaguk
előtti rejtőzködését, az érzelmek és
hatalmi pozíciók bújócskáját szolgálja,

míg maga a kötél hol támaszt kínál, hol
az önkínzás, a megkötözöttség, a rabság
képi kifejezése lesz. A második részben
funkcióját egy hinta veszi át, ugyancsak
több funkcióban szolgálva: hol, első jelen-
tésének megfelelően, a játékosság esz-
köze, máskor a nyugtalanságot, a bizony-
talanságot vezeti le (s árulja el), első-
sorban pedig Szappho kínlódását, majd
katarzisát közvetíti. Igen szép elgondo-
lással - bár sajnos elég nehézkes technikai
kivitelben - ez a hinta pótolja az eredeti
szöveg tengerparti szikláját: a hősnő rajta
emelkedik végül az istenek, vagyis a
megbékélés, az elfogadott végső magány
birodalma felé, hogy - ami ezzel egyet
jelent - róla zuhanjon alá az egyet-len
megoldást jelentő halálba, ily módon
egyszerre megsemmisülve és halhatat-
lanná válva.

Az előadás legnagyobb színészi értéke
Varjú Olga sokrétű, mégis egységes be-
nyomást keltő alakítása. Játéka már kez-
deti felvillanyozott boldogságában is titok-
zatos nyugtalansággal bélelt, már itt is
feszeng a számára eddig ismeretlen s
mindvégig idegen intim, emberközeli
kapcsolatban. Később az alakítás egyre
vibrálóbbá válik. Szappho állandó moz-
gásban van, sehol sem leli helyét: jön-
megy, szalad, bujkál, a földre veti magát,
hintázik, vagy a függönyből alakuló síri
lepel alá rejtőzik, s mindez mégis artisz-
tikusan kecses és méltóságteli. Külön
életet élnek a csendek, melyekben újra
meg újra megkísérli kézben tartani, le-
győzni önmagát, vagy a lírai passzusok,
mikor a költőnő saját költészetébe kapasz-
kodik, hogy onnan merítsen erőt és út-
mutatást. A sűrű és heves alakítás egy-
úttal pontos mértékkel ügyel az alak el-
emelésére-elidegenítésére is, már-már
semlegesítve az esendő asszonyi lét
szenvedéseit: a gátlástalanul hatalmas-
kodó, sorsokat eltipró úrnővel akkor sem
lehet azonosulni, ha egyes indítékai
megértést vagy épp rokonszenvet ger-
jesztenek.

Még hatásosabb lehetne ez az alakítás,
ha két legfőbb partnerétől a színésznő
több támogatást kapna. A konfliktus akkor
izgalmas, ha valóban kétpólusú, amellett
Phaon és Melitta szerepe korántsem
szimpla. Az „árulók" lelkében az érzel-
mek zűrzavara kavarog. Phaon, miközben
alakoskodni kényszerül, isteníti is
Szapphót, és csak a nyílt erőszak hatására
jön tisztába igazi érzelmeivel; Melitta
boldog se tudna lenni jótevőjének áldása
nélkül, és szerelmük, amelynek nem bír-
nak ellenállni, állandó bűntudattal tölti

el őket. Sajnos azonban ismét kitűnik,
hogy még legjobb vidéki színházainkban
is mekkora űr választja el a vezető színé-
szeket az utánuk következőktől. Simon
Mari egyhangú, feszültségmentes naivája
a sápítozás szintjére szállítja le az alak
ellentmondásait. Rékasi Károly játékában
több az erő, de egyszersmind kiáltóbb a
belső üresség, minthogy elsősorban emelt
hanggal és túlmozgással pótolja azt, amit
belülről kellene megélni. Ketten együtt
pedig képtelenek kifejezni vonzalmuk
sorsszerűségét, szerelmük jó-szerivel
operettszerelem marad. Így csorbul
Szappho magányérzetének hitele, a
hatalmi viszonyrendszer kibontakoztatása
pedig Varjú Olga egyszemélyi fel-adata
marad.

Igaz, azért kap segítséget, a drámai
hierarchia alsó fokairól. Már Vennes
Emmy vak engedelmességű, de mit sem
értő Eucharis rabnője is megfelel funk-
ciójának, Ramnészt, a férfi rabszolgát
pedig szerencsére a társulat egyik erőssé-
gére, Földi Lászlóra bízták, aki képes
érzékeltetni a rövid szerepben egy meg-
lehetősen bonyolult viszonylatrendszert.
A rendezés ötletesen emeli ki, Földi pedig
érzékletesen játssza el azt, amit
Grillparzer épp hogy csak sejtet, hogy e
szolga pusztítóan és reménytelenül sze-
relmes úrnőjébe, s azért lesz kerítője az
ifjú szeretőknek, hogy Szappho legalább
eszmeileg csak az övé maradjon. (Ezt
fejezi ki a szellemes ötlet, mikor az adott
esetben rózsasövényt jelző függöny mö-
gül titkon Ramnész nyújtja Melittának az
egyetlen megmaradt rózsát, mellyel
Phaont megajándékozhatja.) A gyötrődő,
de alávetett sorsát meg nem kérdőjelező
rabszolgának intellektusa is van;
Grillparzer gyönyörű monológot bíz rá,
melyben kioktatja Phaont: halhatatlan-
ságát majdan annak köszönheti, hogy ő
tette boldogtalanná Szapphót. Mivel Földi
László mindezt megéli és kifejezi,
öncélúan bizarrnak tetszik az a rendezői
ötlet, hogy más percekben viszont tago-
latlanul nyüszítő, önkifejezésre képtelen
vadembert, egyfajta Calibant kell ábrá-
zolnia.

Színészi megoldatlanságok és vitat-ható
rendezői megoldások akadnak te-hát a
nyíregyházi előadásban is, az elő-adás
rangját mégis az összbenyomás méri:
Salamon Suba László egészében
meggyőzően visz végig, immár nem elő-
ször, egy jelentékeny és hézagpótló stí-
luskísérletet, amely adott esetben mához
szóló gondolatok formai burkává
lényegül.


