
ritmus, a markáns koreográfia és az una-
lomig ismételve sulykolt dalok ellenére
sem, amelyek előadásába pedig egy idő
után Gyerevissza is bekapcsolódik. Az
előadás persze - a közhelyek szintjén -
így is hatásos; fegyelmezett, kitűnő a csa-
patmunka - Bajcsay Máriával, Győry
Franciskával, Sztárek Andreával az élen -,
meg-nyerő szólóprodukciókkal. (Ezek
egyike Koós Olga madame-ja, mint
hajdanvolt apácáé, akin „keresztülment a
történelem". Újabb közhely, kellő
iróniával elő-vezetve.)

A közönségsiker is biztos, és nem állí-
tanám, hogy érdemtelenül. Csak éppen az
az ember érzése, hogy többet markolt a
szerző, mint amennyit fog.

Új, szokatlan hangvételű művel vála-
szolni a kor kihívásaira persze mindig
kockázatosabb, mint sikerdarabot újra-
fogalmazni, különösen vidéki város egyet-
len színházában, ahol lényegesen kisebb a
kísérletezés, a kockáztatás közönség-
bázisa, minta főváros akárhányadik szín-
házában. Ezenkívül a sikermusical előál-
lítására képes szerzők sem hemzsegnek
az országban.

A Képzelt riport. . . mára már „klasszi-
kus" darabja a műfajnak. Azok a fenntar-
tások is elkoptak körüle, amelyek annak
idején az adaptáció szükségképpen leegy-
szerűsítő voltát nehezményezték. Színre-
vivőinek legfeljebb a hajdani emlékekkel
való szembesítés kockázatát kell vállal-
niuk. No meg az idővel való szembesíté-
sét. Ez utóbbi szempontból a veszprémi
Petőfi Színház előadása igazolódik. A
darab talán keményebben aktuális, mint
ősbemutatójának idején, 1973-ban, ami-
kor Déry Tibor arról nyilatkozott - igaz, a
regény kapcsán -, hogy megírásakor mi
foglalkoztatta: „az amerikai popfesztivál
által kiváltott véres események hasonla-
tossága a magyar múlt egy korszakával,
az egyezés az amerikai brutalitás és a
régvolt magyar nyilasbrutalitás emberi
gyökerei között. Írói ambícióm: a kettő
összekapcsolása, közös eredetük vizsgá-
lata volt." A darabnak sikerült - minden
szükségszerű redukció ellenére - máig
érvényesen megőriznie ezt az alapgon-
dolatot (is). A veszprémiek azonban nem
elégedtek meg a befogadó közeg
„keményedésével", Ulf Reiher vendég-
rendező s az alkotók közreműködésével
némileg „keményítettek" a darabon is.
Legalábbis ezt olvasom a kevés számú
megjelent kritikában, jómagam, megval-
lom, nemigen érzékeltem ezt a budapesti
vendégjáték alkalmával. Ellenkezőleg, ezt
a mostani Popfesztivált erőtle

nebbnek éreztem az eredetinél. Éppen azt
a keménységet hiányoltam belőle,
amennyivel keményebb, agresszívabb ma
körülöttünk a világ, mint a hetvenes
években. Nem zeneileg erőtlen az elő-
adás, inkább „prózailag", a főszerepek-
ben. Tarján Györgyinek Eszter szerepé-
ben van néhány megrendítő pillanata - a
háborúsemlék-idézők főként -, de mind
az ő, mind a Józsefet megformáló Mé-
száros Károly játékában sok a hamis, üre-
sen szóló felhang. Abban sem vagyok
biztos, hogy előnyére vált az előadásnak
az első, a „Menni kéne. . ." kezdetű és az
utolsó, az „Arra születtünk..." című dal
elhagyása, s hogy helyettük kétszer is
megszólal a „Valaki mondja meg..."
útkereső bizonytalansága. Nem az „opti-
mista" végkicsengést hiányolom, inkább
azt a dramaturgiai ívet, amely zeneileg-
érzelmileg elvezetett valahonnan vala-
hová, az alig körvonalazható hiányérze-
tektől valamiféle emberi választásig. Így
ugyan az előadás talán valóban adekvá-
tabb tükörképe jelenünknek, mint az a
bizonyos legendás változat, de nem hi-
szem, hogy adekvátabb válasz.

Négy mű, négy teljesen különböző (ze-
nei) világ, amelyek nem egymás ellenté-
teként léteznek, s amelyek éppen ezért
nem is egymáshoz, csakis önnön lehető-
ségeikhez mérhetők és mérendők.

E számunk szerzői:

ANTAL GÁBOR újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

BECKER VON, PETER újságíró,
a Theater Heute munkatársa

BÉRCZES LÁSZLÓ újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

CSIZNER ILDIKÓ szerkesztő

EÖRSI ISTVÁN író ERDEI

JÁNOS esztéta

KOVÁCS DEZSŐ újságíró,
a Kritika rovatvezetője

MERSCHMEIER, MICHAEL újságíró, a
Theater Heute munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

SZŰCS KATALIN újságíró,
a Kritika rovatvezetője

CSIZNER ILDIKÓ

A kényszer állomásai

Dürrenmatt-bemutató Debrecenben

Egy darabról, mely harminckét szereplőt
nevez meg, felelőtlenség azt állítani,
hogy egyetlen színészre épül. Mégis - ha
csak az 1956-os zürichi ősbemutatót kö-
vető magyarországi előadásokon tekin-
tünk végig - azt láthatjuk, hogy Az öreg
hölgy látogatását színházaink akkor tűz-
ték műsorukra, ha rendelkeztek egy olyan
színésznővel, akit „pofon csapott" Claire
Zachanassian szerepe. Így volt ez már a
Magyar Néphadsereg Színháza 1959-es,
Kazán István rendezte előadásában is,
ahol a milliomosnő szerepét Sulyok Má-
ria alakította. Az első debreceni öreg
hölgy Lontay Margit volt 1967-ben, s
ugyanebben az évben Kaposváron Laczi-
na László rendezésében Demeter Hedvig
játszotta el a szerepet. Tizenegy éves
pauza után ismét két színház tűzte mű-
sorára egymás után a darabot. A miskol-
ciak és az egriek közös produkciójában
Máthé Éva, míg a Paál István rendezte
szolnokiban Temessy Hédi volt Claire.
1985 végén a győri Kisfaludy Színházban
Emőd György rendezésében, Berek Kati
címszereplésével került színre a mű, né-
hány hónappal később pedig Gothár Pé-
ter a Vígszínházban Ruttkai Évára bízta
az öreg hölgy megformálását. Bizonyára
a Csokonai Színház is azért vette elő
Dürrenmatt drámáját, mert van egy olyan
színésznője, aki külsejével képes felidéz-
ni a hajdanvolt szépséget, ugyanakkor
van benne annyi keménység és tartás,
hogy Claire Zachanassian ördögi ajánla-
tát hitelesítse.

Mert van ebben valami bizarrság: egy
ember vagyona folytán olyan hatalom-
mal rendelkezik, hogy elszegényíthet
egy várost csak azért, hogy később meg-
vásárolhassa. S az alku tárgya sem min-
dennapi: egykori szerelmesének, Alfred
Illnek az élete. Dürrenmattnál voltakép-
pen a múlt ismétli önmagát. Negyvenöt
évvel ezelőtt Ill azért hagyta el Claire-t,
hogy beházasodjék Blumhardék vegyes-
kereskedésébe, most a milliomosnő há-
zasodik, immáron hetedik-kilencedik fér-
jeit fogyasztja. Ill egykor egy üveg pálin-
kával megvesztegetett két tanút, akik a
bíróságon Claire ellen vallottak, most
Claire vásárolja meg az egész igazság-
szolgáltatást. Hajdan közvetve Ill okozta



közös gyermekük halálát, most Claire
végez közvetve Ill-lel. Akkor Claire-t
bélyegezte meg a város, most lllre kerül
Güllen bélyege. Bűn bűnre, pénz pénzre
felel tehát a drámában; Claire minden
cselekedetének megtalálható a múltban
gyökerező oka, csak épp minden hatvá-
nyozottan adatik vissza. Mégsem fog-
ható fel egyszerű bosszúdrámaként Az
öreg hölgy.. . , hiszen a „tündérboszorka"
távozása óta több mint negyven év telt el,
s ennyi idő alatt a legádázabb gyűlöletnek
is csitulnia kellene. Ezért hát a színpadra
állítónak Claire elhatározását a múlt
mellett a jelennel is motiválnia kell.
Emőd győri rendezésében a milliomosnő
ellágyuló pillanataiban határozottan tetten
érhető volt, hogy még mindig életének
első férfiját szereti. Ennek az örök és
szent érzésnek a benyomását erősítette a
rendező azzal a Romeo és Júlia
erkélyjelenetét idéző részlettel, mely csak
a német nyelvű kiadásokban lelhető fel, és
amelyet a Dürrenmatt rendezte 1959-es
berni előadásban el is játszottak.

Gothár rendezésében szinte konzer-
válta Claire-ben a hajdani szerelem-gyű-
lölet érzést azzal, hogy Ruttkai Évával
nem a megkeményedett, rideg millio-
mosnőt, hanem az egykor volt vadóc,
naiv kamasz lányt játszatta el.

De a múlt-jelen összefonódása okozza
azt is, hogy I11 nem magasztosul fel, nem
válik tragikus hőssé, sőt egyáltalán hőssé
sem. Bűnei vannak, melyek csak az övéi.
Ellentétben azzal a kollektív bűnnel, me-
lyet a város követ el ellene. Mert Claire
Zachanassian csak annyiban modern
Médeia, hogy néhány mondatával előre-
vetíti a végzetet. Így a paptól azt kérdezi,
hogy „halálra ítéltnek szokott-e lelki
vigaszt nyújtani", holott az országban a
halálbüntetést már rég eltörölték. „Hátha
bevezetik újból" - hangzik az első végze-
tes mondata. Az orvosnak azt a javaslatot
teszi, hogy „ezentúl szívszélhűdést álla-
pítson meg", ha halotti bizonyítványt állít
ki. Ezt tréfaként könyvelik el csak-úgy,
minta tornászhoz intézett kérdését:
„Mondja, fojtott már meg embert - ezek-
kel az izmos karokkal?" Mindezek ártat-
lan megjegyzéseknek tűnnek, s csak utó-
lag, amikor Ill halála a jóslatnak megfele-
lően bekövetkezik, s a város polgárai
Claire iránymutatása szerint cselekednek,
kapcsolódnak össze, s alkotják a
manipuláció egy-egy láncszemét. Mert
miután a milliomosnő megteszi ajánlatát,
nem csinál egyebet, mint vár, hagyja, hogy
működjék Güllen városának igazoló
mechanizmusa.

Hiszen ahogy a polgármester az embe-
riesség, az európaiasság nevében visz-
szautasítja az adományt, ugyanezekre az
elvekre figyelemmel - polgárainak egy-
öntetű támogatását bírva - fogadja el ké-
sőbb azt, kimondva ezzel I11 halálos íté-
letét. Épp ezért a rendezés egyik lényeges
pontja, hogy miként értelmezi a város
kontra 111 kapcsolatot. Vajon valóban
kívánják-e Ill halálát, fenyegetésével,
rettegésben tartásával sodorják-e a vég-
zete felé, avagy 111 bűntudata ölt testet
üldözési mániában? Gothár Péter gülleni
polgárai például olyan erős vonásokat
kaptak, hogy előadása hangsúlyozottan
arról szólt: milyen reménytelenül szürke
ez a város, polgárai mennyire kisstílűek, s
leépült lelkükön már egy-milliárd sem
segít. Egy tömbbé alakuló, összezáruló
sorfaluk egyszerre lesújtó ökölcsapással
hajtotta végre a büntetést.

De a vígszínházi előadásban működött
először a legtisztább formában realista
műként Dürrenmatt drámája. A korábbi
rendezések groteszk fintorral, a drámát
eltartva, egy tőlünk idegen világot
ábrázoltak, vagy a mi apokaliptikus
végünket jelenítették meg ugyan, de exp-
resszionista, brechti effektusokkal páro-
sítva. A győri előadásban például - híven
követve Dürrenmatt instrukcióit - pol-
gárok játszották az erdő fáit, megszólal-
tak az erdő madarai, és az előadás záró-
képében - akár egy görög kórus - ünnep-
lőbe öltözött polgárok foglalták imába a
velük történt csodát.

„Az öreg hölgyről szóló történet sötét
dolog, de éppen ezért nem szabad sötét
színekkel ábrázolni, éppen hogy nagy
emberséggel kell eljátszani, nem harag-
gal, hanem gyásszal, sőt: humorral, mert
semmi sem árthatna többet ennek a tra-
gikus végű komédiának, mint valami
állati mély szomorúság" - tanácsolja
Dürrenmatt a drámához fűzött utósza-
vában. S Pinczés István debreceni rende-
zése ehhez az instrukcióhoz igazodik.
Realista előadást hoz létre, színpadán
nem szimbólumokat működtet, hanem
motivált cselekvésű embereket mozgat.
Értelmezi - s ha kell, átértelmezi - az öreg
hölgy történetét.

A milliomosnő látogatása címen játsz-
szák a drámát, s nemcsak azért, mert az
Európa Könyvkiadó 1958-as kiadásában
Fáy Árpád így fordította. Sokkal inkább
az a változtatás indoka, hogy a rendezés
nem Claire Zachanassian életkorát, ha-
nem vagyonosságát tartja fontosnak. Így
gondolhatta maga Dürrenmatt is, hiszen
az „öreg hölgy" az angol nemzeti bank

közhasználatú elnevezésére, az Old
Ladyre utal (miképp a város, Güllen neve
is beszélő, hiszen németül trágyát jelent),
csakhogy ez mind a német cím-ben, mind
a közismertebb magyar fordításban
csupán burkoltan van benne.

Használnak az előadásnak a dramatur-
giai beavatkozások is. Dobák Lívia dra-
maturg és Pinczés István rendező elhagy
minden olyan elidegenítő jelenetet, mely a
realista közelítés ellen hat. Nincsenek
fenyők, bükkök, harkályok, kakukkok és
szelíd őzek, melyeket a gülleni polgárok
játszanának, és az lenne a funkciójuk,
hogy tompítsák Claire és I11 erdőbeli
emlékező szerelmi idilljét. S nemcsak
azért nem szerepelnek ezek a metamor-
fózison átesett figurák az előadásban,
mert a mai színpadon már eredeti, elide-
genítő szerepüket betölteni képtelenek
lennének, hanem azért is, mert a rendező
célja, hogy ne tompítsa, hanem inkább
kidomborítsa Claire és 111 kapcsolatának
érzelmi töltetét. Elmarad az epilógus is.
Güllen polgárai nem fakadnak dalra, nem
foglalják össze a velük történteket, nem
kölcsönöznek ezzel a milliomosnő
távozásához felemelő perceket.
Szikárabb, kesernyésebb, nem szavakba,
hanem inkább gesztusokba foglalt a bú-
csújuk. S nem száll autóba Ill a családjá-
val, hogy kikocsizzék a konradsweileri
erdőbe, s elámuljon a vidék és gyermekei
változásán, mert nemcsak technikailag
oldható meg nehezen az autókirándulás,
de a beszélgetés nem erősíti meg a ko-
rábban már közölteket.

Szereplőtakarékossági okokból összevon-
nak néhány alakot. A város polgárai közül az
orvosét, a festőét és a hentesét más, elha-
gyott szereplők szövegével felerősítik. De
ennél lényegesebb, hogy a debreceni elő-
adásban nem szerepel a tornász, s nemcsak
azért, mert csupán két apró jelenet részese.
Dürrenmatt darabja ugyanis azt sugallja,
hogy ő az, aki felvállalja a bűnt, és megfojtja
Illt. Pinczés István azonban nem akarja egy
ember nyakába varrni a gyilkosságot: a
város előkelői együtt, egységes szándékkal
végeznek a szatóccsal. Így természetsze-
rűen Claire-nek a fojtogatásra vonatkozó,
már idézett mondata sem hangzik el.

A realista közelítéshez realista díszlet
illenék. A debreceni színpadra azonban
Pilinyi Márta nem ilyet tervezett. Az
egymást sűrűn váltó tíz helyszín megte-
remtése - akár a forgószínpad segítségé-
vel is - nehezen lenne ily módon megold-
ható. Arról nem is szólva, hogy a máso-
dik felvonás szimultán zajló jelenetei
egyenesen igénylik több helyszín együt-



tes alkalmazását. Ezért a díszlettervező
leginkább egy vasútállomásra emlékez-
tető alapdíszletet tervezett, két oldalon
lépcsősorral, felüljáróval, koszlott, málló
vakolatú falakkal és a darab során is
többször említett illemhellyel. Ebbe az
együttesbe építette be azt az erkélyt,
ahonnan Claire asszony az Arany Apos-
tolban megszállva szinte rátelepedhet a
városra. A háttérben pedig a tervező
részben a város szolgáltatásait, részben
nyugati árucikkeket reklámozó hatalmas
táblákat függesztett fel. Ez az alapkép
módosul egy-egy díszletelem befordítá-
sával vegyeskereskedéssé, a középen el-
helyezett két ajtó megnyitásával a kon-
radsweileri erdővé, egy-egy asztal beho-
zatalával a szálloda dísztermévé, rendőri
vagy polgármesteri irodává. Az egykori
szerelem helyszíne, Peterék pajtája úgy
épül fel, hogy a díszlet középső elemére
egy ponyva kerül, létrát támasztanak a
falnak, s jobb oldalra fűzfa kosarat állíta-
nak. A legnagyobb változás az Arany
Apostol színháztermének kiépítésekor
zajlik. Az alapdíszlet elé függönyt eresz-
tenek, felhasználva a színpad eredeti bor-
dó bársonyfüggönyeit, és a jelenet ré-
szévé teszik a két oldalpáholyt. Ez a leg-
realistább megoldás, s ugyanakkor a hát-
térfüggöny átvilágításával, majd felhúzá-
sával pillanatok alatt, egy áttűnéssel visz-
szahozható az előadás záró helyszíne, a
gülleni vasútállomás. A jelzésszerű dísz-
letelemek világítási effektusokkal, zenei
és hangaláfestéssel kiegészülve keltik az
adott helyszín illúzióját. A váltások azon-
ban néha még így is túl sok időt vesznek
igénybe, lassítják az előadás tempóját,
megtörik a szerepek folyamatos építke-
zését. Azt már valószínűleg a szükség
hozta, mégis többletjelentést ad az elő-
adásnak, hogy Claire és 111 a
konradsweileri erdőben ugyanazon a
lépcsőn emlékezik a múltra, amelyen a
milliomosnő megérkezett, majd végül Ill
koporsójával együtt távozik Güllenből.

Pinczés István rendezésének egyik jó
ötlete ugyanis az, hogy Claire Zachanas-
sian a színpad alól, egy mélyből felvezető
lépcsősoron keresztül érkezik meg Güllen
városába. Első szavai is az aluljáróban
hangzanak el, majd komornyikjába
kapaszkodva, a közönségnek háttal lépdel
fel. Hosszabb idő telik el, míg kiderül, ki
is a jövevény. Ha a megoldás csak
technikai célokat szolgálna, és pusztán
arra volna jó, hogy a városon átszáguldó
vagy ott megálló vonatokat elegendő
legyen csak hangaláfestéssel jelezni, már
akkor is használna az előadás

realizmusának. De ennél fontosabb, ér-
telmezési szerepe is van. Pinczés ugyanis
komolyan veszi azt a dürrenmatti inst-
rukciót, hogy a hölgyben van ,,...valami
ördögi kellem". A pokolból érkezik az
örök, az elpusztíthatatlan Claire Zacha-
nassian, s küldetését elvégezve Ill tete-
mével oda is tér vissza. Ezt a hatást a ren-
dező egyfelől a Claire-t játszó Falvay
Klára instruálásával éri el, másfelől pedig
azzal, hogy nem mindennapi emberek-
ből álló kiszolgáló személyzettel veszi őt
körül. Ezzel a megcsonkított, kihasznált,
bábként kezelt környezettel nemcsak az
öreg hölgy különleges voltát hangsú-
lyozza, de azt is előrevetíti, hogy kihe-
rélve, megvakítva, emberi méltóságától
megfosztva végzi mindenki, aki ellene
vét. Pinczés azzal is hangsúlyozza más-
ságukat, hogy a realista előadásból ki-
emeli, és groteszk játékstílusba helyezi át
őket. Az ötlet azonban csak felében-har-
madában valósul meg. A hetedik, nyol-
cadik és kilencedik férjet - mint az elő-

adások többségében - itt is egyazon szí-
nész játssza, és karakteres külső voná-
sokkal és elnagyolt belső jellemrajzzal si-
kerül is báb voltukat hangsúlyossá tenni.
Sikeres a két vak csökevényessé tétele,
az evilági ember számára csodalénnyé,
különleges szerzetté alakítása is. A nézőt
az sem zavarja, hogy Ill-lel és Claire-rel
kellene egykorúaknak lenniük, hiszen
egykor - épp negyvenöt évvel ezelőtt -
ők voltak Alfred Ill hamis tanúi az apa-
sági perben, ebben az előadásban pedig
két fiatal színész játssza a szerepüket.
Sokkal zavaróbb, hogy a főkomornyik, a
hajdani Hofer bíró semmifajta bizarr vo-
nást nem kap, s így beolvad a gülleni pol-
gárok közé. Ugyanígy elnagyolt a Sing-
Singből kihozott két gengszter rajza is,
mert a rendező nem biztosít számukra
elegendő színpadi jelenlétet ahhoz, hogy
különlegességüknek súlyt adhassanak.

Pinczés anélkül, hogy megfosztaná
Claire-t Güllen felett állóságától, nem ve-
szi el tőle a múltját, mely Alfred Illhez köti.

Dürrenmatt : A miliomosnő látogatása (debreceni Csokonai Színház).
Falvay Klára (Claire Zachanassian) és Sárközy Zoltán (III)



A férfi már az első találkozáskor kibil-
lenti szobormerev burkából, és az elő-
adás során ezt még többször megteszi.
Claire, egyedül maradva Ill-lel, emberivé
válik, fiatalságát felemlegetve egészen
megszelídül. A féltékeny nő tör belőle
elő, amikor Ill feleségére, az egykori
vetélytársra szórja gúnyját. Apró mozdu-
latok, rezdülések árulják el, hogy Claire
Zachanassian most is Illt szereti. Hiába
veszik körül Güllen polgárai, tekintete
nagyon sokszor csak Illt keresi. S amikor
utoljára vannak együtt a konradsweileri
erdőben, simogató melegséggel közeledik
Ill felé, de a férfi elhúzódik tőle.
Ugyanígy hiába várja, hogy 111 egy búcsú-
pillantást vessen rá. Enélkül kell távoznia.
Éppen ezért nem érez semmi örömöt,
amikor a vég beteljesül. Tulajdonképpen
vereséget szenvedett, a szerelem illúzióját
is elvesztett nő viszi magával halott
kedvesét.

De érzékenyen ábrázolt a város és Ill
kapcsolata is. A rendezőnek mindvégig
sikerül azt a kettősségérzést megterem-
tenie, hogy a város látszólag semmit nem
tesz 111 ellen, a szatócsban mégis egyre
erősödik a félelem. Güllen polgárai min-
den hátsó szándék nélkül költekeznek,
vásárolnak hitelbe élelmet, ruhát, új,
sárga cipőt, autót, bundát, egy a korábbi-
nál jobb életet. Természetes reakcióként
élik meg a szegény, folytonos kuporga-
tásra kényszerülő ember megrészegedé-
sét. A minden hátsó szándék nélküli
életmódváltás csak Alfred Illben okoz
zavart. Az ő tudatában kapcsolódik össze a
milliomosnő egymilliárdos ajánlata és az
ő bőrére történő költekezés. S amikor az
emberek Ill félelmét látják, ők is félni
kezdenek. Önmaguktól, attól, hogy nem
tudnak ellenállni az „Old Lady" kísérté-
sének. Szinte elűzik maguk közül a férfit
azért, hogy ne kelljen a milliomosnő
ajánlatát elfogadniuk. A pap a templom-
ban segítséget kérő Illt menekülésre pró-
bálja rábírni, a tanár és az orvos igyekszik
közbenjárni az érdekében Claire-nél, s
még az állomáson tébláboló polgárok is
inkább a távozásra rábeszélni, mint visz-
szatartani akarják őt. De a rendező ko-
moly indokát adja annak is, hogy Ill még-
sem mer felszállni a vonatra, pedig senki
sem áll az útjában. Minden férfi kezében
puska van - hiszen előzőleg a millio-
mosnő megszökött fekete párduca után
folytattak hajtóvadászatot -, s így Ill jog-
gal érezheti, hogy a vadászat folytatódik,
s ő lesz a következő áldozat. A tanár az
egyetlen, aki ki meri mondani, hogy a
pénzért meg fogják gyilkolni Ilit, s ő is a

gyilkosok közé áll majd, hiszen „túl nagy
a kísértés. s túl nagy a mi szegénysé-
günk". A többiek mind az erkölcs, az igaz-
ság, a humanizmus köntösébe bújtatják
pénz utáni vágyukat. A hentes az, aki
először vádolja meg a múltjáért Illt, majd
a polgármester, puskát adva a kezébe,
öngyilkosságra akarja rábírni; az ölés
felelősségét akarja így elhárítani. Mint
ahogy az egyhangúan meghozott ítéletet
végül is kollektívan hajtják végre. Sötét-
ben, sunyi módon, ütve-rúgva a földön
fekvő Illt, hogy soha ne derüljön ki, ki is
okozta a halálát. Az egész városra száll a
bűn. Ennek a látogatásnak Pinczés értel-
mezésében nincs nyertese. Fásult, nem
hallelujázó tömeg búcsúztatja a millio-
mosnőt, aki sziszegve löki oda a polgár-
mesternek az adományt, hogy az üveg-
koporsóba zárt Illt magával vive, pattogó
katonazene kíséretében távozzék fiatal-
sága városából. A rendező ebben a jele-
netben is jól él a különböző hatások
együttes alkalmazásával. A nézőtér felé
fordított, üvegkoporsóban fekvő tetem, a
fájdalmasan utána lépkedő, összetört
milliomosnő és a kirabolt lelkű városla-
kók együttesen jelzik a pusztulást.

Ebből az egyre komoruló városképből
kiválik, groteszkbe hajló ábrázolásával
elüt s így mintegy külön életet él a
tömegkommunikáció elferdített híradása
a történtekről. A szenzációhajhászás, a
való elhallgatása, a színpadra rendezett
szavazás, Ill és Claire felmagasztosulása,
az ünnepélyessé tett hangulat, a látszat-
nak élés arról árulkodik, hogy nemcsak
Güllen városát érte utol az erkölcsi nihil.
Országos, sőt talán világraszóló hiba.

Ebbe a nihilbe teremti meg Falvay
Klára Claire Zachanassiant. Egy illúzió-
nak kell megfelelnie, melyet a város
lakossága, már érkezése előtt, többszörös
áttételeken keresztül beszerzett in-
formációkból állít össze. Az egyedüli
ember, aki emlékszik a tizenhét évesen
elmenekült kislányra, Ill. De az ő emlék-
képeiben is csak a szép dolgok hagytak
nyomot. A színésznő első megjelenése-
kor hozza is ezt a szépséget. Nemcsak
külsejében őrzi fiatalságának „tündérbo-
szorkaságát", de modorában sincs semmi
irritáló, nem kezeli le a város polgárait,
tűri a fogadtatás ünnepélyes ceremóniá-
ját. Ugyanakkor megfelel az egy millio-
mosnővel szemben támasztott elvárá-
soknak is. (E külső képhez nagyban hoz-
zájárulnak Pilinyi Márta dekoratív, szolid
gazdagsággal készített ruhái.) Visel-
kedése vonzóan nagyasszonyi. Ez a Gül-
lennek tetsző indítás hitelesíti, hogy

miért is veszik kedves tréfának a millio-
mosnő vészjósló mondatait. De a szí-
nésznő már itt felvillantja Claire-nek Ill-
hez fűződő kapcsolatát is. Amikor meg-
hallja Ill hangját, egy pillanatra megáll a
világ. Újrateremtődik a szerelem, mely
„nem él, de nem is halt meg soha". S a
szerelem-gyűlölet egy tőről fakadó érzése
irányítja ettől kezdve tetteit. Ennek egyik
legszembetűnőbb pillanata az adomány
bejelentése. Kivárja, hogy a polgárok
kellően értékeljék és örüljenek, majd
hosszú hatásszünet után, a legtermésze-
tesebb hangon jelenti be gyilkos feltéte-
leit. S Falvay Klára a szöveg alatt el-
játssza azt is: bármennyire ellenzik is
ajánlatát, ő biztosan tudja, hogy akaratát
idővel teljesítik. „Én várok" - mondja
türelmesen, kimérten és megfontoltan, s
ebben a két szóban benne van a jövő. A
színésznő nem hanggal, keménységgel
veszi birtokba szerepét, hanem a mindent
tudók racionalizmusával és szarkasztikus
humorával. Megjegyzéseinek éle,
megjelenésének ördögi bája van, s arcán
időről időre megjelenik a pontosan látók
fölényes mosolya. Ez a racionalizmus
jellemzi az 111-lel való együttléteket is.
Hűvösen értékeli a múlt emlékeit, s csak
egy-egy gyengébb pillanata, gyengéd
mozdulata jelzi, hogy számára a férfi még
most is mindent jelent. Egyetlen-egyszer
fordul ki önmagából. Hangja
megemelkedik, artikulálatlanul üvöltözni
kezd a tanárral és az orvossal, akik Illt
meg akarják menteni. A színésznő ebben
a kifakadásban azt játssza el, ahogy
Claire legyőzi önmagát, a „sebzett szívű,
szerelmes asszonyt", és nem hagyja, hogy
gyengesége eltántorítsa elhatározásától.
Felemelt hangjával senki mással, csakis
magával mérkőzik meg, s ebben a
küzdelemben ő marad alul. Pedig Ill el-
utazásának megakadályozásakor látszó-
lag övé a diadal. Claire a szálloda erké-
lyéről szinte szuggerálja Illt, s amikor a
vonat a férfi nélkül hagyja el az állomást,
megkönnyebbülten ernyed el. Boszor-
kánysága sikerült. E némajáték révén
Falvay Klára démoni erővel ruházza fel a
milliomosnőt, és így eggyel szaporítja az
Illt megrémítő és visszatartó okokat. De
Claire Zachanassiant nem teszi boldoggá,
hogy fekete párduca helyett Ill holttestét
viheti magával. Mint egy ereklyét, úgy teszi
el Ill szemüvegét, s ő fogja le a halott
kedves szemét. Őszinte fájdalommal,
szinte Alfred 111 özvegyeként kíséri a
koporsót, ha már a felesége nem lehetett.

Falvay Klárának a rendezői elképzelé-
seket maximálisan megvalósító, elegan-



ciával megoldott, remek Claire
Zachanassianja mellett az Alfred Illt
játszó Sárközy Zoltánnak inkább az
előadás második részében vannak jó
pillanatai, félelmének, menekülési
kényszerének van-nak hiteles mozdulatai.
Sárközy görnyedt tartású, szürke
kisembert játszik, s ebből a
jelentéktelenségből Claire sem tudja
kilendíteni. Csakhogy az induláskor a
színésznek a magabiztos, körülrajongott
embert, Claire Zachanassian egykori sze-
relmesét is el kellene játszania. Azt a
köztiszteletnek örvendő polgárt, aki a
polgármesteri cím biztos várományosa, s
akitől a város nyomorának megszünteté-
sét várja. De Ill beleolvad a gülleniek
szürke tömegébe. A kényszer állomásai-
nak végigjárásához a színésznek pontos
eszközei vannak. Az első költekezőket
még büszkeséggel fogadja: lám, a város
lakói kiállnak mellette, hisz az ő üzleté-
ben vásárolnak. Aztán a hitelre várók

növekvő száma láttán megrémül: a vá-
sárlás az ő bőrére megy. Indulattól fűtöt-
ten locsolja le vásárlóit és ingerült han-
gon mutat nekik utat. Ugyanezt az indu-
latot menekíti be a rendőr szobájába.
Amikor a rendőrnél, a polgármesternél és
a papnál is ugyanazzal a költekezéssel
találkozik, pánikszerűen menekül. Ahogy
kiszalad a templomból, eldördül a mil-
liomosnő párducát leterítő puskalövés.
111 a földre hanyatlik. Teste összerándul.
Mintha saját halálát vetítené előre. A szí-
nész szerepformálásának legszebb jele-
nete, ahogy elhagyni kívánja a várost. Az
elhatározás szilárd, arcán mégis ott a
félelem: hátha orvul megtámadják, hát-ha
eldördül az egyik polgár puskája. S
marad. Ettől kezdve Sárközy a sorsába
be-letörődő, bűnét felvállaló embert
játssza tovább. A tanárnak mintha még
egy betanult, még nem sajátjává tett
szöveget mondana a felelősségéről, de a
pol-

gármester előtt már nyugodtan viselkedik.
Kasszát csinál, mindennapi teendőit végzi,
miközben az elöljáró öngyilkosságra akar-
ja rábírni őt. A szavazáson úgy áll, mint a
halálraítélt, aki nem kíván fellebbezni;
mégis amikor tudatosul benne, hogy itt a
vég, természetes emberi reakcióval pró-
bál menekülni.

A város lakóinak egyénítésére Dür-
renmatt nem sok gondot fordított, alak-
jaiban több a klisé, mint az emberi vonás.
A színészeknek csak ritkán sikerül e szűkre
szabott kereteken túllépniük. Azok az
alakítások a sikeresebbek, ahol a színész-
nek lehetősége van lelkiismereti küzdel-
met vívnia. Így Benedek Gyula a tanár
izgága tenniakarása mellett eljátssza azt a
tragédiát is, amely saját gyengesége
felismerésekor végbemegy benne. Lux
Ádám is a humánumot próbálja megszó-
laltatni az orvosban, de ennek kibontására
igazi lehetősége nincs, inkább csak

Sárközy Zoltán és Benedek Gyula (a tanár) a debreceni előadásban (Máthé András felvételei)
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visszafogottsággal, mérsékeltebb gyűlö-
lettel, a választásnál bizonytalanul ma-
gasba emelkedő kézzel jelzi, hogy titkon ő
másképp gondolkodik. Pontos figurát
teremt Illné szerepében Balogh Zsuzsa. Az
asszony kicsinyessége mellett férje ok-
talannak tartott félelme miatti kétségbe-
esését is sikerül eljátszania. Korcsmáros Je-
nőa jól bevált eszközökkel dolgozik, így a
polgármester kétfelé kacsingató énjét nem
sikerül megragadnia, mert leragad a maga-
biztos, szenilis potentát megrajzolásánál.
Kóti Árpád rendőre is inkább a sarki rend-
őr stílusát idézi, a figura nyerseségéből,
erőszakosságából keveset hoz. Sárady Zol-
tán kenetteljes gesztusokból építkező pap-
ja megérezteti azt a bizonytalanságot, mely
Ill kétségbeesése láttán hatalmába keríti;
Várday Zoltán hentese viszont nélkülöz
minden erőszakosságot, pedig az első vád-
ló szavakat neki kellene kimondania.

Sikerültebbek a látogatók megformálói.
Páli Zoltán mindvégig a számára kijelölt
stílusban tartja a férjeket, néhány vonással
karaktereket formál belőlük, megérezteti a
férjek bábszerepét, s asszisztáló funkció-
juknak humort is kölcsönöz. Mint ahogy
humora és jól kidolgozott koreográfiája
van Garay Nagy Tamás és Jantyik Csaba
Loby-Koby alakításának is. Kappanhang-
jukkal, semmibe bámuló tekintetükkel,
vigyori képükkel, egymást ismétlő szavaik-
kal nemcsak különlegessé, az előadás alap-
hangjától elütővé teszik játékukat, de egy-
ben élő bizonyítékai a milliomosnő erejé-
nek is. Gerbár Tibor főkomornyikja nagy-
jelenetében inkább a hatalmat, mint a
kiszolgáltatottságot jeleníti meg.

A tömegkommunikáció szenzációhaj-
hász tudósítói közül a szavazást közvetítő
Ferenczy Krisztina az esemény ünnepé-
lyességének hangsúlyozása mellett fino-
man megemelt játékával az egész ügy lát-
szatjellegének is hitelt ad. Tóth Rita sajtó-
tudósítója a száguldó riporter karikatúrája, s
van egy olyan pillanata, amely a gépezet
embertelenségének jól elkapott látlelete. A
szenzáció izgalmával veti rá magát a té-
mára, körüljárja Ill holttestét, majd amikor
úgy gondolja, hogy mindent tud, „ennyi"
megjegyzéssel, unottan távozik.

Kínosan rímelnek mai félelmeinkre a
dürrenmatti gondolatok. Pinczés István
érzékenyen értelmezte az „Old Lady"
végzetes hódítását.

Friedrich Dürrenmatt: A milliomosnő látogatása
(debreceni Csokonai Színház)

Fordította: Fáy Árpád. Díszlet jelmez: Pilinyi
Márta. Dramaturg: Dobák Lívia. Zenei szer-
kesztő: Török Étel. Rendezte: Pinczés István.
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Egy csak a biztos:
a változás

Beszélgetés Hans Joachim Hoffmann-nal,
az NDK kulturális miniszterével

A Theater Heute című folyóirat 1988-as
évkönyve közli azt az 1988 júniusában
folytatott két és fél órás beszélgetést,
melyet a két nyugatnémet színházi újság-
író az 1929-ben született s posztját 1973 óta
őrző miniszterrel folytatott. Az újságírók
kiemelik: bár a minisztérium előzőleg
írásban kérte be a felteendő kérdéseket, a
beszélgetés végül teljesen kötetlenül
zajlott, s az NDK-beli fél lemondott a
magnófelvétel utólagos korrekciójáról is.
A miniszter megbízott az újságírókban,
hogy teljesítik óhaját: a szükséges
rövidítések ellenére is minden, általa
kifejtett lényeges gondolat és szempont
érintetlen marad, és semmilyen részletet
nem ragadnak ki összefüggéseiből.

Úgy véljük, az interjúnak mind pozitív,
mind negatív vonatkozásai („pozitív" és
„negatív" itt természetesen korántsem
abszolútumok, s csak a mi „itt"-ünk és
„most"-unk vonatkozásában értendők)
felettébb tanulságosak, és megérdemlik
mind a különféle hazai főhatóságok, irá-
nyítók és mecénások, mind pedig a szín-
házi alkotók figyelmét. - (Sz. J.)

- Miniszter úr, mennyiben határozza meg a
kulturális minisztérium az NDK színházai-
nak működését és egész színházi életét?

- A legszorosabb a kapcsolatunk azok-
kal a színházakkal, melyek közvetlenül a
minisztérium alá tartoznak; ilyen például a
Staatsoper, a Komische Oper, a Deutsches
Theater és a Berliner Ensemble. A forma
azonban fölöttébb toleráns. Ugyan hogy
írhatnám én elő egy Dieter Mann-nak,
hogy mit játsszon a Deutsches Theater-
ben? Ő se tesz nekem javaslatokat, én se
neki. Akárcsak önöknél, nálunk is az
igazgatónak kell tudnia: melyek azok az
érdekes darabok, amelyeket a nézők még
nem láttak, vagy ha már látták: hogy lehet
izgalmasabb, korszerűbb változatban
előadni? Milyen színészek állnak
rendelkezésre a szerepekhez? s mibe kerül
az egész? Mindezekből a tényezőkből,
imponderábiliákból és konstellációkból,
no meg bizonyos modern irányzatokból
születnek aztán meg a döntések. Vannak
darabok, melyek bizonyos

időbeli eltolódással Párizstól Vlagyi-
vosztokig láthatók.
 A színházban is vannak globális kor-

áramlatok. A témák nem ismernek államha-
tárokat.
 Igen, olyan időben élünk, melyben az

embereket új felismerések és problémák
rázkódtatják meg. Ilyen helyzetben a
színházra az a pótlólagos feladat is hárul,
hogy segítséget, méghozzá létfontosságú
segítséget nyújtson az emberek érzelmi
egyensúlyához. Ezért már rég lemondtunk
arról, hogy a színházban csak a
mindennapi élet értelmezőjét és folytatóját
lássuk, ami persze a kortársi drámák
előadása esetében nem is olyan könnyű. A
hatvanas években meglehetősen egyszerű
elképzelések uralkodtak a színház
hivatásáról, s ezek még a hetvenes évekbe
is átnyúltak: a színház legyen a politika
folytatása más eszközökkel. Ez azonban
csak elenyészően kis része az igazságnak,
mint ahogy a művészet általában sem lehet
a napilapok folytatása. Ez képtelenség,
erről már rég leszoktunk.
 Mi tehát a funkciója az ön miniszté-

riumán belül működő színházi tanácsadó
testületnek?
 Először is, ez a testület az Írószövet-

ség és a Színházművészeti és Színigazga-
tói Szövetség közös szerve, a kölcsönös
kapcsolatok fóruma. Az Írószövetségben
például évente mintegy huszonöt-harminc
figyelemre méltó új tehetség jelentkezik,
köztük drámaírók is.. .
 No de írószövetségi tag csak az lehet,

aki már publikált, nem igaz?
 Aki tehetséges, annál a tagság úgy-

szólván csak napok kérdése. Ezen túlme-
nően a tanácsban felhívják a figyelmet a
világban megnyilvánuló tendenciákra. Sok
igazgató és író járja a világot, sok mindent
látnak. Aztán figyelemmel kísérik a
színházzal kapcsolatos irodalmat, így a
Theater Heutét is.
 Mekkora ez a testület, és kik a tagjai?
 Körülbelül huszonöten vannak - köz-

tük Heiner Müller, Rudi Strahl, Werner
Buhss, Gerhard Wolfram, Dieter Mann,
Christoph Schroth, Eckehard Prophet,
hogy csak néhányukat említsem. Képvi-
seltetik magukat a színházzal foglalkozó
intézmények: a két említett szövetség, a
Művészeti Akadémia, a kulturális minisz-
tériumon belül működő kiadói főigazgató-
ság, persze annak a színházi részlege.
 Évente hányszor ülnek össze?
 Úgy háromszor-négyszer. A tagok-

nak igen eltérő az időbeosztásuk. . . Ez a
testület köti össze a minisztériumot a
közvetlenül alá rendelt színházakkal.


