
gösség. Talán csak az írói szándék pontos
értésén múlik az egész. Sólyom oly vég-
letesen és fizikailag is oly kiszolgáltatot-
tan van jelen a színpadon, hogy egy-szerre
fölforrósodik körötte a levegő, szinte
kézzelfoghatóvá lesz az idő ama
kizökkenése, a világ irracionálisba for-
dultsága, amiről a darab szól. Paál László
(Lajos, a házmester) hasonló tónusban
intonálja a szerepét, ám nagy monológja
megoldatlan marad, elsősorban itt is a
rendezői ötlet (a „jelzett" öngyilkosság)
miatt. Ez is olyan pillanat, amikor az idé-
zőjel helyett többet és általánosabbat
jelentett volna a „kisrealista" kidolgozás.
(Érdekes egyébként, hogy az 1963-as
miskolci előadásnak is ez a jelenet volt a
legmegoldatlanabb része: ott hangszóró-
ból hangzott el a szöveg, és a színész csak
imitálta hozzá a játékot.) Bánky Gábor
Ablakmosója viszont túlságosan is kül-
sődleges eszközökkel dolgozik, hogy iga-
zán megtalálja e funkcionárius lelkületű
figura belső drámáját, ami pedig kivéte-
lesen jól meg van írva a darabban. A
Tomit alakító Nádházy Péter még nála is
halványabb és jellegtelenebb, ami nagy
kár, s Töreky Zsuzsa is nehezen találja a
maga hangját Anni szerepében az egyéb-
ként papírforma szerint igazán neki való
figurában.

Erénye az előadásnak a tisztes igyeke-
zet, a korrekt munka, az esetleg kínálkozó
olcsó megoldások, poénkijátszások
következetes elkerülése. A rendező ja-
vára szól például, hogy a párok „szexuális
osztozkodását" nem csavarta túl, tisztában
volt vele, hogy ez valami másnak - valami
„még rosszabbnak", mondja Mészöly - az
áttételes ábrázolása. De nem sikerült
kulcsot találni ahhoz, ami alig-hanem a
legfontosabb Az ablakmosóban: a
burleszk-tragédia megfejtéséhez. A
dráma, akármennyire is él, a pécsi elő-
adásban nem hat, legalábbis nem eléggé,
nem elég elementárisan, nem burleszk-
hőfokon, nem úgy, hogy röhögj, képedj
el, sírj, de kívül nem maradhatsz. Meg-
győződésem pedig, hogy ebben a darab-
ban ez az esély ma is - sőt, ma még talán
jobban, mint bármikor - benne van. S ezen
mit sem változtat az a körülmény, hogy
Pécsett, talán jobb megoldás híján, Az
ablakmosó műfaját átkeresztelték
„vasárnapi keserű-játék"-ra.

Mészöly Miklós: Az ablakmosó (pécsi Nemzeti
Színház)

Díszlet és jelmez: Húros Annamária. Dra-
maturg: Güth János. Rendezte: Bodolay Géza.

Szereplők: Töreky Zsuzsa, Nádházy Péter,
Bánky Gábor, Sólyom Katalin, Paál László.

FÖLDES ANNA

A legendától
az ősbemutatóig

Nagy Karola: C. kisasszony
szenvedélye

A bejáratnál kerek arcú, nagy szemű,
érzéki ajkú, rövid hajú nő tekint ránk a
fényképről. A tegnapok átszellemült, szo-
morúan mosolygó szépségideálja. Szí-
nésznő is lehetne, de nem az: a szolnoki
Szigligeti Színház magyar ősbemutatójá-
nak szerzője. A nézők restelkedő csodál-
kozással néznek egymásra:

Ki az a Nagy Karola?

Mi maradt volna Kaffka Margitból - élet-
művéből, a magyar irodalomtörténetben
betöltött szerepéből -, ha ő is huszonhét
évesen megy el, mint Nagy Karola? Ha a
spanyolnátha még korábban, (nem 1918-
ban, hanem 1907-ben) ragadja el? Nagy
Karolát nagylélegzetű, önmegvalósító
terveinek valóra váltása előtt döntötte le
lábáról a betegség. Kaffka Margit kór-
házi ágyán is járvány sújtotta tömegekkel
osztozott sorsában, a spanyol akkoriban
nemzeti csapás volt a háborúban kivérzett
országban. Nagy Karola kórtörténetének
homályos szociálpolitikai holdudvara is
van: jobb kezekben, jobb kórházban,
gondosabb ápolással talán még
megmenthették volna.

De sorsa talán így lehetett talaja a kor-
társak és utódok kerekítette, valóságele-
mekből font irodalmi legendának.

Nagy Karola erdélyi volt, gyermeklány
korától megszenvedhette a kisebbségi
sors külső-belső konfliktusait. A kisvárosi
életforma és szellemiség ellen lázadva
mindig is Budapestre vágyott, de csak
Bukarestbe került el. Családjának
nyomora még titkolhatatlanabb, keser-
vesebb volt, mint az elszegényedett úri
családoké. Anyagi okokból ki kellett ma-
radnia már a gimnáziumból is. Kenyerét
egy ideig hivatalban, régiségboltban ke-
reste meg, egyetlen szellemileg vala-
mennyire ösztönző, távlatnyitó munka-
helye a Brassói Lapok redakciója lett.
Korán kötött házassága - egy kezdő,
minduntalan máshová helyezett román
állami hivatalnokkal - nem beteljesülés
volt, hanem kínos kényszerűség. Az
együtt vagy inkább egymás mellett töltött
évek sem boldogságot, sem létbiztonságot
nem nyújtottak. Megpróbáltatássá
keseredett, gyászba fordult még az

anyasága is. Egyetlen gyermekének halá-
lát soha nem tudta kiheverni. Elhagyatott
volt, és a társak közt is magányos. A
fellángoló forró vágyak, titkon élvezett
alkalmi szerelmek nem nyújtottak szá-
mára kárpótlást. Csak a művészet - az al-
kotó és a reprodukáló művészet - oldoz-
hatta volna fel, abban találhatott volna
vigaszt. De dédelgetett színészi álmait
csak egy-egy a társaságban sikeresnek
mondott szavalóesten élhette ki, irodalmi
törekvései pedig jórészt tervek, alkotásai
torzók maradtak. Tervezett ön-életrajzi
trilógiájából mindössze két kötetcím (A
Zimmermann udvar és Amíg egy asszony
dolgozni kezd) maradt ránk.

„Csak éltem, soha nem a magam éle-
tét" - panaszolja minduntalan versben,
naplóban, kisregényben. A körülmények-
kel dacolva, lopott órákban, titkon re-
ménykedve írja, már a brassói szerkesz-
tőség többé-kevésbé megbecsült tagja-
ként, Háborús nemzedék című ikerdrá-
máját. (I. A fiú, 1932 - II. A lány, 1930.)
Janovics Jenő színigazgató Nagy Karolá-
nak írott leveléből tudjuk, hogy a Ko-
lozsvári Magyar Színház még a szerző
életében készült a dráma bemutatására.
(1933 márciusában, Nagyváradon tartották
volna a premiert.) Nagy Karola azonban
hat nappal a levél érkezése után, február
27-én meghalt. A rászakadó fizikai kín
voltaképpen újabb sérelemtől kímélte
meg: a darab előadását ugyanis a Szín-
házi Felügyelőség nem engedélyezte.

A gyászházból a jó barátnő, Rubletzky
Géza szobrászművész özvegye, Csáky
Rózsa hozta ki Nagy Karola írói hagyaté-
kát. A következő évben Gaál Gábor már
kötetbe rendezte és közreadta az írónő
félbetört életművét. (Itt voltam, Epoha,
1934.) Pontosan fél évszázaddal később,
személyes, baráti-szerelmes szolidari-
tástól vezetve és az irodalmi jóvátétel
igényével Benamy Sándor vállalta, hogy
a hagyaték darabjaiból „egy őt túlélő kéz
erőfeszítésével" összerakja alakját, „amely
azóta a föld alatt szétesett", és hozzáférhe-
tővé teszi az utókor irodalmárai és szorgos
dramaturgjai számára Nagy Karola írásait.
(Ne nézz utánam, Egy lélek lángolása és
elhamvadása, Epoha, 1984.)

Ha megjelenésekor e kötet akkora
érdeklődést ébreszt, amekkorát érdemel,
vagy akár jó értelemben vett szenzációvá
válik, valószínűleg nem telt volna négy
esztendőbe (se?) a színpadi jóvátétel. Ám
semmi okunk kárhoztatni, hibáztat-ni a
színházi világot. Mi, irodalomtörténész-
kritikusok is csak a szolnoki meg-hívó
kézhezvétele után lapoztuk fel az



irodalmi lexikont, csak a premier előtt
vagy éppen a premiert követően keres-
tünk választ arra a kérdésre, hogy ki-
csoda a legújabb - majdnem hatvanéves -
modern magyar dráma úttörő tehetségű
szerzője?

A lány -
avagy C. kisasszony szenvedélye

Filológiai akadékoskodás lenne azt állí-
tani, hogy az ősbemutatón a Háborús
nemzedék című drámakettős második ré-
szét, folytatását láttuk. Bár a szerző el-
képzelése szerint együtt, egymás után
játszható két mű, valójában A fiú és A
lány önálló darabok, folyamatos előadá-
sukat már csak a játék várható időtar-
tama is megkérdőjelezi. Ettől függetle-
nül, a két évvel később írott A fiú nem
előzménye és nem folytatása A lánynak,
inkább újabb variáció a vidéki úri család-
ból szellemileg is kiszakadt fiatal hős
önálló, értelmiségi útkeresésére, a nem-
zedékek között szélesedő szakadék drá-
mai megjelenítésére.

Albertiék Bandija is Párizsból érkezik
haza, akárcsak Claire kisasszony, körü-
lötte is titkok kavarognak. A lány válasz-
tott útja a művészet, a fiú a család akarata
szerint egyetemi tanulmányait fejezi be
Párizsban. Azaz - és ekörül zajlik A fiú
vézna cselekménye - egy párizsi levélből
és a későbbi vitákból megtudjuk, hogy a
család nagy erőfeszítéssel taníttatott és
még nagyobb reményekre jogosító sarja
szó nélkül hátat fordított a jogi fakultás-
nak, és ezzel övéi ambíciójának is. Hiába
ösztökélik az otthoniak Bandit a sürgős
visszatérésre, ő már nem törődik azzal,
hogy évet veszít, nem érdekli a diploma
sem. Vagy ha igen, hát orvosként képzeli
el a jövőjét. De mindenekelőtt és min-
denki megrökönyödésére - otthon akar
maradni. Lassanként azután az is kiderül,
hogy önkényes döntéséért a rossz útra
csábító barátoknál is veszedelmesebb
társak, a Párizsban olvasott szerzők,
politikai, filozófiai, szociológiai könyvek
kárhoztathatók. Az első világháborús
nemzedéknek a forradalmi eszmék által
érintett tagja a konfrontáció után úgy
tűnik el a családi birtokról, hogy nyomát
sem sejtik. Ám a nyugtalanító titoknál is
rosszabb a fenyegető bizonyosság: Al-
berti földbirtokosék tornácos kúriájában
a főbíró úr - micsoda szégyen! - házkuta-
tást rendelt el.

Ha ezt a vékony, kevéssé drámai törté-
netet és a felvonultatott jelenetek vázla-
tosságát összevetjük a szolnokiak bemu-
tatta A lány-nyal, fenntartás nélkül igazol-

hatjuk Szőke István rendező választását.
Es még valamit: azt, hogy Nagy Karola a
drámában is szenvedély fűtötte lírikus.
Érthető, hogy Claire szerepét, vallomása
szerint, legszívesebben maga játszaná.
„Nem marad egyéb, mint hogy magam-
nak írok, darabot írok, és én játszom is
el." A főszereplő jelleme - és maga a
színpadi történet is - a húszas évek vé-
gén „benne van a levegőben". De Nagy
Karolának valószínűleg nem volt szük-
sége irodalmi ihletésre: Claire arcképé-
ben, arcképével és választott útjával a
maga vágyálmát jeleníti meg. A dráma a
nyomorúságos kispolgári életre kénysze-
rült merész művészlélek vallomása arról,
hogy olyannak kellene lenni, úgy kellene
élni, mint Claire Valotty, a máris sikeres,
tehetséges párizsi festőnövendék; és
hozzá hasonlóan kellene bosszút állni a
nő önmegvalósítását, érzelmi és
szexuális igényét, emberjogát tagadó fér-
finemen is. Claire összetett alakja, szer-
telen lobogása, érzéki vágya és gyűlölete
azért hiteles, mert mögötte van egyfelől
a nő emberi és nemi felszabadításáért
harcoló mozgalmak elvont, elvi igaz-
sága, másfelől - és a mélyben - Nagy
Karola meggyalázott, ifjúkorától kiszol-
gáltatott, asszonysorsában még gyötrel-
mesebb élete, magába fojtott, de örökké
robbanásra kész szenvedélye is.

Jegyzeteiben olvashatjuk: „Félünk ma-
gunktól és félünk másoktól. Bebörtönöz-
zük előre magunkat, s lelkünket, hogy a
testünk szabad legyen. De a lelkünk
fogoly. A gondolataink foglya, az akara-
tunké, a hagyományoké. A mások ítéle-
tének vádlottja és elítéltje... Milyen
mások vagyunk magunknak és belül! A
gondolatot, amit végiggondolunk, ki sem
mondjuk, ki sem ejtjük, magunknak sem,
mert félünk önmagunktól is. Nem
mindig. Néha. Minden érzés az ágyé-
kunkban fut össze. Nagy öröm, bánat,
szégyen, megdöbbenés. Az ágyék a fok-
mérője az érzéseknek."

A történet, amelyben ezt az életérzést
kibontja, német környezetben, Valotty
nyugalmazott államügyész, földbirtokos
ebédlőjében kezdődik. A képmutató bé-
kében és szeretetlen ridegségben egy-
más mellett élők, családtagok és vendé-
gek, szépen terített ünnepi asztalnál vár-
ják a Párizsból vakációra érkező Claire-t.
A jelenet akár egy Csehov-dráma expozí-
ciójaként is elképzelhető. De a feszültség
nem olyan rejtett, és a szereplők egymás-
hoz súrlódó szavaiból ki-kicsap a villám.
Az asztalnál az egyetlen téma Claire,
aki-nek különleges adottsága,
életformája

némi idegenkedő tiszteletet, szépsége
pedig nagy reményeket ébreszt a család-
ban. De a tiszteletes úr óvatos kérdései-
ből az is kiviláglik, hogy ebben a csodá-
latban nem mindenki osztozik Valottyék-
kal. Kérője, Bissingen báró, csak akkor
áll kötélnek, ha mindazt elhallgatják,
letagadják és meghamisítják, ami Claire-re
jellemző. Hiszen a báró, mint osztályá-
nak, társaságának és környezetének leg-
több tagja, ragaszkodik a maga mélyen
konzervatív, naiv és vallásos nőideáljá-
hoz; számára az arcfestés, a dohányzás
vagy a regényolvasás egyaránt gyanús,
erkölcstelen szenvedély.

Már éjszaka van, amikor Claire, az őt
hazafuvarozó jóképű sofőrrel, Gusztáv-
val végre megérkezik. Kettőjük első kö-
zös jelenetében is kifejezésre jut a lány
uralkodni akaró szuverenitása: a sofőr-
ben csak alárendeltet, eszközt, esetleg
egy megfestendő akt modelljét látja. Ám
a szavak mögött mégiscsak megfeszül a
nőt és férfit összekapcsoló áramkör. A
felvonás végén Claire a testőrei testével
rendelkező királynők parancsoló vágyá-
val magához csengeti a fiút.

Az első és egyetlen éjszakának nincs
folytatása. Amikor a szabad ég alatt
munka közben látjuk őket, Claire-t és
Gusztávot (látszólag) csak a festő és a
modell anyagi kapcsolata fűzi össze. De a
férfi képtelen e megalázó helyzet elvi-
selésére, a felejtésre. Könyörög és fenye-
get, hiába. A fölényét védelmező lány
számára a korábbi, lázas ölelkezés csak
egy biológiai szükséglet alkalmi, felejt-
hető kielégítését nyújtotta, olyan kap-
csolatot, amelynek úr és szolga között
nem lehet folytatása.

A messziről jött lány szépsége, fűtött-
sége, mássága mindenkit lázba hoz. A
sofőrnél testileg jelentéktelenebb, fél-
szeg jegyzőcske - aki Claire érkezése
előtt még magabiztosan játszhatta el a
helybeli Don Juan szerepét - benne látja
álmai elérhetetlen asszonyát, és önma-
gából kivetkőzve vallja meg szerelmét.
Monológja szélsőségesen romantikus és
nyersen naturalista motívumokból szö-
vődik, a tragikumot időnként komikum
árnyalja. De szenvedélye meg sem per-
zseli a lányt. Éppen olyan rideg, gúnyos
vele, mint a báróval, aki pedig házassá-
got, rangot ígér, és még rossz hírét is
megbocsátaná, csak hogy megkaphassa.
Claire visszautasítása sértő és határozott.
A jelenet azonban mégis felkorbácsolja
dühét, érzékiségét, és ahogy a bárótól
megszabadul, váratlanul - és szinte
érthetetlenül - ráveti magát a visszaér-



kező jegyzőre. Még a levegőben rezeg a
színfalak mögött zajló, vad erdei szeret-
kezés hangja, amikor Gusztáv, a sofőr
újra színre lép. Felkorbácsolt érzékek-
kel, a történteket tán megsejtve - most
már támad. Ha szép szavakkal nem
megy, erőszakkal is meg akarja kapni
Claire-t. De hiába könyörög, birkózik, a
hajthatatlan kedves szorultságában
Oldent, a jegyzőt hívja. A feszültség
abban a pillanatban tetőpontra ér, s
nyomban oldódik is: Gusztáv már nem
férfi, csak sofőr, Olden pedig jóllakott,
már-már unottnak tetsző szerető. Claire
végül is egyedül hajt el autóján a
szerelmi csata-térről.

A harmadik felvonás

Az utolsó felvonás példázattá hegyezi a
történetet, tételszerűen megmagyarázza,
amit az író idáig a jellemrajzok és
összeütközések áttételesebb közlésmód-
jával érzékeltetett. Hogy az életének ér-
telmét a munkában megtaláló asszony -
ha valóban igazi asszony, ha ereiben
valódi vér lüktet, és érzékeit nem tompí-
totta el a nevelés - előbb-utóbb fellázad a
ráosztott, hagyományos női szerep ellen,
és férfimód kiköveteli a maga részét a
szerelemből, az ölelés nyújtotta örömből
is.

Ezt a nyíltan meg sem hirdetett em-
beri, asszonyi jogot Claire egy körülte-
kintő gonddal megszervezett nagyjele-
netben demonstrálja. Titokban - a kör-
nyékbeli szóbeszédekre, pletykákra tá-
maszkodva - sikeresen felkutatja és
összegyűjti Gusztávnak az elmúlt fél
esztendőben megkapott, meghódított,
elhajított, megunt és becsapott szeretőit.
A megesett parasztlány, a csalódott
nevelőnő és a többiek vádja azonban
lepereg a sofőrről: férfifölénye tudatában
inkább még Claire-t is beállítja a sorba.
Ám a bosszú betetőzése, a női jogok
demonstrációja csak ezután következik,
amikor a lány, a jelenet megtámadott
rendezőjeként, az elhagyott nők csapatát
szembesíti saját párizsi szeretőinek
portrésorozatával.

Ez a második, kiélezett színpadi csat-
tanó még mindig nem jelenti a dráma
végét. Mintha Nagy Karola nem hinne
eléggé a maga (és hőse) igazságában,
vagy mintha tartana tőle: amikor a báró
is helyet kér Claire kegyeltjei között,
helyette a lány a ház inasát választja, aki-
nek - az utolsó éjszakán történtek után -
több joga van az alkalmi szeretőkhöz
csatlakozni. Most már a bosszú eszkö

zéül választott lányok is megvetően
hátat fordítanak Claire-nek, s a férfiak
közül is csak a legalázatosabb, az inas
hajlandó szeszélyeit szolgálni. Claire-t
semmi sem köti, vonzza többé a szülői
házba, vereséggel felérő győzelme után -
irány Párizs! Csak az emléke, illata, híre
marad a házban: az élet várhatóan visz-
szakanyarodik a régi medrébe. Az inas
újra a szobalányt boldogítja, a házhoz
tartozó rokon lány megpróbálja vissza-
hódítani a jegyzőt, a báró pedig Claire
helyett talán beéri a lány nagyon is
hasonló, de kissé szánalmasan kacér-
kodó mamájával. Csak Gusztáv hiányzik
az otthoniak köréből. Ő az egyetlen, aki a
világ igazságtalan elrendezéséből, a ne-
mek tragikus harcából levonja a végső

következtetést: a Claire-t Párizsba szál-
lító robogó vonat elé veti magát.

Anti-Strindberg
avagy a megtagadott kompromisszum

Még nem klasszikus, de már nem kor-
társi mű, társadalomrajza még csak nem
is vázlatos. A kor erő- és osztályviszo-
nyaiból az író - a naturalista drámák
szerzőivel ellentétben - csak annyit
mutat meg, amennyi a szereplők morális
magatartásának elfogadtatásához szük-
séges. A Claire képviselte, forradalmian
merész gondolatok ma már nem forra-
dalmiak, és nem is olyan merészek. Az
élet - a társadalom osztályszerkezetének
átalakulása, a kínkeservesen mégiscsak
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előrehaladó emancipáció, a végbement
szexuális forradalom, a fogamzásgátlás -
sok mindent megoldott és túlhaladott
abból, ami Nagy Karola és nemzedéke
számára sorskérdés, illetve utópia volt.
Ma Claire modernségét csak úgy csodál-
juk, mint a Szomory-hősnőkét, vagy
mint egy régi divatlapból kivágott sze-
cessziós kalapot.

A hitelesnek érzékelt alaphelyzetből
Nagy Karola úgy bontja ki a cselek-
ményt, hogy kezdettől kiviláglik a szer-
zői szándék, amelynek érvényre juttatása
érdekében nem riad vissza a szélső-
ségektől. A hősöket jellemző tulajdonsá-
gokat olyannyira felfokozza, magatartá-
sukat oly valószínűtlenül végletesnek
rajzolja, hogy ezzel megingathatná a
darab egész építményét. Feltéve, ha a
Háborús nemzedéket realista, lélektani
drámának tekintenénk. Nagy Karola drá-
mája azonban - legalábbis Szőke István
rendezésében - közelebb van a natura

lizmus strindbergi variációjához, a Júlia
kisasszonyhoz, sőt az expresszionista
színművekhez, például Marieluise Fleis-
ser Tisztítótűz Ingolstadtban című darab-
jához, mint a rejtett feszültségekből, a
szavak mögöttes tartalmából építkező
csehovi dramaturgiához. Csehovnál min-
den szereplőnek megvan a maga szemé-
lyes, megszenvedett igazsága, Nagy Ka-
rola viszont Strindberg könyörtelensé-
gével és elfogultságával ítélkezik a másik
nem felett. Tiltakozása, a női szerep és
psziché radikálisan új szemlélete valójá-
ban nem előzmény nélkül való. Párhuza-
mai Kaffka Margit novelláiban is, Szo-
mory színműveiben is fellelhetők. s
mégis eredeti, újszerű figura. Sorsa
vonzhat és taszíthat, de nem hagy
közömbösen.

Vad, nyers és szertelen a dráma, de
rendkívül tehetséges. Akadnak a cselek-
ménynek valószínűtlen vadhajtásai is -
mint például Claire és az inas mindkét

felet megalázó kapcsolata -, akadnak
vázlatosan mintázott és a szigorú drama-
turgiai szerkezetet tekintve felesleges
figurái, mint Kaethe Reuss, a Valotty-
házban vendégeskedő unokahúg, de egé-
szében mégis örömteli meglepetés a C.
kisasszony szenvedélye. Gazdagabbak let-
tünk egy hagyománnyal, egy játszható
drámával; és ez nem kevés.

Szőke István korábbi modorosságait
levetve, illetve a darab szolgálatába ál-
lítva ezúttal fojtottan feszült, vibráló és
minden részletében stílusos előadást
komponált. A szereplők szertelen, való-
színűtlen gesztusai - a Szőke színpadán
oly gyakori fetrengés, egymásba kapasz-
kodás és földig alázkodás - ezúttal
beleillettek, belefértek a képbe. Nagy
Karola alighanem remekül megértette
volna magát Szőke Istvánnal!

A szobaszínház zártsága a színpad két
oldalán elhelyezkedő közönségnek maxi-
mális intimitást biztosított, azonban -

Kátay Endre (tiszteletes), Győry Emil (Karl Friederich Valotty) és Tóth József (jegyző) a szolnoki előadásban (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)



legalábbis Gödöllőn - okozott némi gon-
dot is. A nagy páros összecsapások fel-
zaklatott tanújaként nemegyszer bosz-
szantott, hogy nem látom Sztárek Andrea
vagy Tóth József arcát. Ugyanakkor - és
ez a rendezőt és a színészi játékot egy-
szerre dicséri - a színészi jelenlét, a
játékintenzitás elég feszült volt ahhoz,
hogy a szereplők háta, válla, fejtartása és
kézmozdulata is kifejezze lelkiállapotu-
kat, az előadás koreográfiája pedig eléggé
dinamikus, hogy a jelenetek felpergetett
ritmusában minimálisra csökkentse az
egyes néző veszteségét.

A társulat dicsérete

A szolnoki együttes, talán a anika óta,
vagy még régebben - a Vonó Ignác vagy a
Tanú előadásával - bebizonyította, hogy
jó rendezővel társulva mindenfajta fel-
adat megoldására képes. Nagy Karola da-
rabjának előadásakor például - a realiz-
mus meghaladására.

Rangos alakítások között nem könnyű
rangsorolni. Elsőnek mégis Tóth József
jegyzőjét említeném: a jelentéktelen
külsejű és ettől szenvedő férfi megalá-
zottságát, ábrándos lelkét és agresszivi-
tását, egy aktakukac önmaga számára is
váratlan szenvedélyét a színész olyan
frappáns módon ötvözi, hogy önmagából
kivetkőzve, a legelképesztőbb gesztuso-
kat is elfogadtatja. A Claire ellen, Claire-
ért indított szerelmi ostromát fénytelen
szemének villogó tüze, keskeny ajkának
kínos vonaglása és kezének tehetetlensé-
get kifejező, szüntelen aktivitása hitele-
síti. Ez az Olden a szerelemben törpe, de a
falusi hierarchiában hatalom; gyűlöletes
és szánalmas egyszerre.

Sztárek Andrea, a nagy sikerű szolnoki
Zsivago-előadás érdekes, vonzó La-rája,
ismét nagy lehetőséget kapott. Claire
összetett egyéniségét a színésznő sza-
bálytalan szépsége önmagában még nem
hitelesítené. Ehhez szükség van a környe-
zetétől elütő, a többieknél különb lány-
nak a körülmények által megtámasztott,
belülről fakadó fölényérzetére, vibráló
zaklatottságára is, és arra a női varázs-
erőre, amellyel elbűvöli és igába hajtja a
körülötte nyüzsgő férfiakat. Amit Szőke
István és Nagy Karola (képzelt) össz-
hangjáról írtam, Sztárek Andreára is áll. A
kortársak szerint sugárzóan szép szerző
talán éppen ilyen ellenállhatatlan, ilyen
erős szeretett volna lenni, mint Sztárek
Andrea Claire-je, akiből csak úgy
sugárzik a saját asszonyi, művészi
erejébe, az általa képviselt életeszmékbe

vetett hit, de akinek lehengerlő győzni
akarása mögött valahol mégis ott rejtő-
zik a félelem, hogy győzelméért az ellen-
séges, értetlen és kisszerű világban az
életével is fizethet. Ennek az életérzés-
nek a felülkerekedését Nagy Karola már
nem írta meg. Ehhez hősével együtt kel-
lett volna felszállnunk a párizsi vonatra.
Ám Sztárek Andrea játékában, különö-
sen a harmadik felvonásban, mégis elő-
reveti árnyékát a kikerülhetetlen exodus,
a Claire-re Párizsban váró megpróbálta-
tások újabb sora.

A sofőr Gusztáv szerepét Mertz Tibor
lélektani törés nélkül, hibátlanul játssza.
Érdekessé az alakítás abban a majdnem
néma jelenetben válik, amikor Claire
perzselő közelségében, tárgynak tekin-
tett modellszerepben kell a színésznek
szolgálnia. A látszólag idilli helyzetben a
két ember kapcsolata alig elviselhető
feszültséget teremt. A sofőr kényszere-
dett nyugalma és a bensejében dúló
vihar, a birtokos férfi fölénye és a szolga
kiszolgáltatottsága csak egy-egy alig ész-
revehető ajkbiggyesztésben, homlokrán-
colásban fejeződik ki, vagy szinte vonag-
lásszerűen fut át a tiltakozás a férfi tes-
tén. Nagyjeleneteiben - a drámai kitöré-
seknél és a hajdani szeretőkkel való
szembesítés során - Mertz Tibor sokkal
színtelenebb.

Az előadás első drámai hangütése, az
expozíció vihar előtti, fenyegető feszült-
sége a Valotty család az ebédlőben vára-
kozó tagjainak, Meszléry Juditnak (Do-
rothea), Bajcsay Máriának (Lotte) és
Győry Emilnek (Valotty földbirtokos)
köszönhető. Bajcsay Mária, aki sok-sok
főszerepben bizonyított már, ezúttal kis
terjedelmű, alárendelt szerepének is drá-
mai fontosságot tud adni. Kátay Endre (a
falu tiszteletese) most is kifogástalanul
hiteles, kedélyes és kérlelhetetlen vidéki
urat formái, ezúttal reverendában. Mégis,
az az érzésem, hogy jó lenne mára kiváló
karakterszínészt új feladatokban, új,
másféle arcot mutatva látni. Méghozzá
olyan szerepekben, amelyek megoldásá-
hoz nem elég az évtizedek alatt szerzett,
biztos szakmai rutin, a bevált eszközök
hol merészebb, hol mértéktartóbb hasz-
nálata.

Mucsi Zoltán furcsán taszító Bissingen
bárója egy fokkal karikaturisztikusabb,
mint ahogy a szerep indokolná. A kisebb
szerepek alakítói közül kihagyhatatlanul
érdekes Vlahovics Edit Anny
szobalánya. A majdnem megíratlan, váz-
latos szerepből a színész teremt szimpla
rezonőrnél többet. Asszonyának és sze

retőjének alkalmi pásztoróráját meg-
sejtve, olyan árnyaltan játssza el a csaló-
dást, a megcsalatást, a féltékenységet,
mint egy fityulás népi bölcs, aki tudja,
hogy cselédsorsa nemcsak munkára, de
nehezen elviselhető, megalázó kompro-
misszumokra is kötelezi.

Fekete Mária jelmezei egyetlen jele-
netben sem hivalkodók. Bajcsay Mária
és Sztárek Andrea ruháinak feltűnő stí-
luskülönbsége szemléletesen hordozza a
nemzedéki és ízlésbeli távolságot is:
anya és leánya egyaránt elegánsak, de
amíg Lotte asszony tartást adó, szigorú
és mégis fodros-nőies emprimékben jár,
Claire öltözködésében a tegnapi és a mai
extravagancia keveredik. Telitalálat volt
az egyetlen jelenetben szereplő, elha-
gyott szeretők öltöztetése is. Hozzájárult
ahhoz, hogy a néző úgyszólván a szöveg
támasza nélkül is szituálni tudja a figurá-
kat.

Nem vagyok benne biztos, hogy reper-
toárdarabbá avanzsál-e a C. kisasszony
szenvedélye a legközelebbi jövőben, lesz-
nek-e követői, utánzói vagy vitapartnerei
Szőke rendezésének. De akár így törté-
nik, akár másként - az úttörő érdemét
nem lehet elvitatni a szolnoki Szoba-
színháztól. Az egész magyar színház
lehetséges repertoárját tágították Nagy
Karola darabjának felfedezésével. Jóvá-
tételnek késő, de a legendát táplálja a
bizonyosság, hogy volt egyszer egy olyan
magyar írónő, aki, ha sorsa engedi, jó
drámaíró is lehetett volna. Legalábbis
rendelkezett az ehhez szükséges legelső
Benedek Marcell által megfogalmazott
 feltétellel: „Asszony, aki őszinte és
írni is tud." Kár, hogy a rendelkezésére
álló idő kevés volt a bizonyításra.
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