
laboráns" lett stb. stb. A hosszú névsor
végén kiderül, hogy nincs senki az „óha-
zában", akit fölhívhatnának. Egymásra
néznek, és a következő kérdést már fel se
kell tenniök egymásnak. Akkor kihez
mennének haza? De végül is ki miatt ma-
radnának itt? Az egyik változat kiábrán-
dítóbb, mint a másik; a néző nem is tudja
meg végül soha, hogy Glowacki hősei ho-
gyan döntöttek. Ez azonban már nem is
tartozik ehhez a drámához, amely valóban
keserű, sötét kontúrokkal megrajzolt
helyzetjelentés a lengyel értelmiség szét-
hullásáról és szétforgácsolódásáról.

„Politikai darab"? Igen. Sőt vádirat az
ellen a hatalom ellen, amely az 1956-os
néhány esztendős olvadás kivételével
évtizedeken át „következetesen" értel-
miségellenes politikát folytatott. Hisz
nemcsak a sztálinizmus végezte el Len-
gyelországban a maga kontraszelekció-ját,
de a hatvanas évek közepétől az írók és
gondolkodók nagy része előbb belső
emigrációba, 1968 után pedig külföldre
távozott. A hetvenes években mégis úgy
látszott, hogy az ekkor színre lépő, alkotói
ambíciót és friss szellemi energiát hozó
nemzedék némileg helyrebillentheti a
mérleg serpenyőjét, ám ez a nemzedék is
„elvérzett" a szükségállapot ki-
hirdetésekor, hisz épp a legjobbak ismét
elhagyták az országot. A S vább ogá rva -

dászat fináléja ezt a fájdalmas sebet „tépi
fel", amely így, ebben a végletes formában
magyar analógiákkal nem is magya-
rázható. Innen, a politikai „vádirat" felől
tehát a magyar néző számára nehezen
közelíthető meg a mű; de mint láttuk,
Glowackinak korántsem csak afféle be-
olvasást jelent a „politikai darab", ha-nem
mindenekelőtt: közéleti töltésű, ironikusan
prezentált színpadi játékot, ami csupa
álarcosdi, virtuóz lelki és fizikai
maskarádé. Ez az az attitűd a Svábbogár-

vadászatban, ami „tetszik az amerikai-
aknak", s ami ezt az ízig-vérig lengyel - és
kelet-európai - ihletésű darabot ha-
misítatlan amerikai színművé teszi.

Paradoxon, de a fentebb mondottakból
talán kiderül, miért érzem így: a
Svábbogárvadászat „amerikai" aspektusa
hozzánk - a mai magyar színjátszáshoz és
a mai magyar közönséghez - közelebb áll
és érthetőbb, megközelíthetőbb, mint a
„kelet-európai" aspektus. A darab primer
politikai tartalmának ugyanis csak akkor
van aktivizáló szerepe a színházban, ha
közvetlenül magunkra tudjuk vo-
natkoztatni; ami viszont játék, az épp azért
az, ami, hogy minden áttétel és minden
újabb variáció gazdagítsa. Ez az
„amerikai" játékmodor egyébként is
valójában a Molnár Ferenc-i-iskola mo-
dernebb kurzusa: már csak ezért is kö

zünk lehet hozzá. Vagy kellene, hogy kö-
zünk legyen. Csakhogy a magyar színház
Molnár Ferenc-i hagyománya - sok más
hagyományhoz hasonlóan - elhalt, s nem
szervesült a modern törekvésekben. Akik
őrzik, többnyire „muzeális" formában
őrzik (az utolsó nagyszabású ki-vétel
alighanem Márkus László volt), akik
viszont a színjátszás új útjait keresik,
nemigen nyúlnak vissza ehhez a tradíció-
hoz.

Azt hiszem, ez a mélyebb oka annak,
hogy Szegeden - minden méltányolható
szakmai kidolgozottsága és gondossága
ellenére - nem sikerült megszólaltatni azt a
Glowacki-színházat, amelyet annak idején
maguknak a lengyeleknek sem sikerült.
Jordán Tamás rendezésében szívesen
dicsérem az ambíciót, Szakács Eszter
Ankájában a lélektani árnyalatokat, Jakab
Tamás Janekjában néhány frappáns, jól
megragadott jellemvonást (kevésbé
Kovács Zsolt és Hegedűs Zoltán kissé túl
egysíkú, itt-ott kabaréízű epizódjait);
igazán csak az róható fel ne-kik, hogy nem
jöttek rá, ott kell keresni e darab nyitját,
ahol a legkevésbé gondolnánk: a rég
eltemetett vagy muzeális értékként
ápolgatott, de így is, úgy is porosnak,
avíttnak elkönyvelt molnári tradícióban.
Kérdés persze, hogyha rájöttek volna erre,
képesek lettek volna-e vizet meríteni az
elapadt forrásból. Sőt talán rá is jöttek erre
- elméletileg -, csak ez nem derül ki az
előadásból. Lehetséges. Alig képzelhető el
ugyanis, hogy egyetlen próbafolyamat
alatt áthidalható az a szakadék, amely a
saját tradícióival meghasonlott magyar
színjátszás jelen állapotát (minden
elismerhető és elismerendő értéke és
eredménye mellett) jellemzi.

Glowacki, aki szereti a közhelyeket,
varázslatot tud velük művelni: ironikus
játékában a sztereotípiák az élet igazi,
lényegi összefüggéseire utalnak, miközben
fonákjáról színére fordítják a valóságot.
Épp ez a Molnár Ferenc-i benne. Sajnos,
ez a varázslat kimaradt a szegedi
előadásból. Az ambiciózus vállalkozás
torzóban maradt, azt tanúsítva, hogy a
színházi sikernek vagy sikertelenségnek
kulcskérdése a játékstílus, az adekvát
színpadi nyelv megtalálása - amiről újra és
újra hajlamosak vagyunk megfeledkezni.

Janusz Glowacki: Svábbogárvadászat (Szegedi

Nemzeti Színház)
Fordította: Prekop Gabriella. Díszlet: Do-

náth Péter m. v. Jelmez: É. Kiss Piroska m. v.
A rendező munkatársa: Horkits Erzsébet.
Rendezte: Jordán Tamás.

Szereplők: Szakács Eszter, Jakab Tamás,
Kovács Zsolt, Hegedűs Zoltán.
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Felemás
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„Ha egy nyomorult kínjainak enyhí-
tésére, jobb híján, a simogatást kény-
szerülsz választani, tudnod kell, hogy
az érintésnek olyannyira személyes-
nek kell lennie, hogy az csak néki szól-
jon; úgy, ahogyan csak őt, az ő nyo-
morúságát lehet megérinteni. Minden
más esetben, segítés helyett, a tetszel-
gés vétkébe esel."

Johannes de Sanctis

A tempó és a fokozás eszközeinek meg-
lelése mellett jószerivel egyetlen kérdés-
re kell válaszolnia a kiváló dramaturgiai
érzékkel megírt darab rendezőjének. Mi
robbantja szét a már az első jelenetben is
töredezettnek mutatkozó idillt? Vajon a
fékezhetetlen ösztönök számára eleve
szűkek-e a társasági formák, avagy a tár-
sadalom megváltozott erőtere roppan-
totta-e össze azokat a normákat, ame-
lyeknek labirintusában bolyongva az ösz-
tönök régebben érzelmekké fáradtak?
Korántsem érdektelen kérdések ezek egy
olyan világban, ahol a járműveken már
plakátok szólítanak fel bennünket arra,
hogy ugyan adnánk át a helyünket az arra
rászorulóknak.

A fentebb jelzett mindkét értelmezés
pszichologizáló megközelítést igényel te-
hát. Eltérés - a drámai építmény szét-
rombolásának veszélye nélkül - inkább
csak abban lehet, hogy a mű előadása egy
némiképp időtlenebb, Freud nevével
fémjelezhető avagy Wilhelm Reich el-
gondolásával rokonabb emberképet té-
telez-e. Magyarán, a színpadi események
az alakok pszicho(pato)lógiájából vagy
társas viszonyaik véletlentől is alakított
változásainak interiorizálásából eredez-
tethetőek-e inkább. Léner Péter rendező,
csak találgatni lehet, miért: Brechtesíti a
darabot. Ennek következtében az előadás
olyannyira tempótlan, hogy szinte
jeleneteire esik szét, s ráadásul a fokozást
szolgáló színpadi megoldás, bár rendkívül
hatásos, tökéletesen külsődlegesnek
bizonyul. Így azután a szcenikai eszközök
mintegy eltakarják azt a drámát, mely az
egyébként elmélyült - de következetes
színészvezetés hiányában
összehangolatlan - színészi játék nyomán
elősejlik. Ezért kell azt a némiképp szo-
katlan megoldást választanom, hogy még
az előadás tulajdonképpeni felidézése
előtt részletezem annak hibáit. Igy válhat
érzékelhetővé, hogy ami az elemzés nyo-



mán figyelemre méltónak tűnhet, az csu
pán kikövetkeztethető az előadásból.
Utólag, az emlékezet segítségével össze-
rakható az, amit a zavaró körülmények
újra és újra szétromboltak. Mintegy az
előadással megküzdve kellett játszaniuk a
színészeknek.

Rólunk szól a mese

A helyüket elfoglaló nézőket a feketébe
hajló sötétbarnába burkolt üres színpad
képe fogadja, oldalt két-két rézsút be-
nyúló, felül a színpad sötétjébe vesző ka-
zettás paravántól tagoltan. Az előszínpad
két oldalán egy-egy szárnyatlan ajtó, me-
lyeket színes villanykörték kereteznek.
Mintha egy ravatalozó oldalajtói a Vidám
Park szellemvasútjába vezetnének át.

Székely László a méretek megválasztásá-
val ismét az arányok mesterének bizo-
nyul. Az ajtók ugyanis oly kicsinyek, s oly
sötétbe vezetnek, hogy a színes égők tö-
kéletesen illeszkednek a komor színpad-
képhez - mint egy fekete ruhához öltött
picinyke gyöngysor, mely a gyászruhát
merész estélyivé varázsolja át. Ám a
díszlet nemcsak ettől bravúros, az elő-
adás harmadát-negyedét meghatározó!
Az égőcskék ritmusa a nézőtéri oldalvi-
lágításét ismétli, amiként a színpadot
uraló mélybarna is a nézőtér falának ár-
nyalatát folytatja, s észrevétlen átmene-
teken keresztül vezet a hátsó fal éjfeketé-
jébe. A díszlet tehát kiköveteli azt, ami
célja lehetne az előadásnak: a nézőteret a
színpadtól elválasztó határ lerombolását.
S a díszlettervező további hathatós támo-

gatásától segítve, a rendező ki is
használja ezt a lehetőséget. A harmadik
résznek - az egész dráma csúcs-
pontjaként is fel-fogható - első jelenetét
kettéválasztja: piros selyemfüggöny
ereszkedik az elő-színpadon revüt idéző
beállításban ének-lő és menetelő játszók
mögé, s amikor a dal végeztével ez a
függöny újra felmegy, a színpadon
addigra berendezett mulatóban egy
ugyanilyen vörös selyemmel ta-kart
kisszínpad áll. Tiszta sor! Az történik,
ahhoz hasonlónak kell történnie a
nézőkkel, ami a színpadi függöny felme-
netele után a színpadon levőkkel esik
meg! (Ezt a várakozást erősíti, hogy a je-
leneteket egymástól mindig elválasztó és
leomló függöny csak itt, ebben a jelenet-
ben vörös.) A színpadon azonban nem
történik semmi kiemelésre méltó! Válto-
zatlan tempóban folydogál tovább a tör'‘

ténet a még meglehetősen távoli befe-

jezés felé. Magyarán a szcenikai poen-
tírozás dramaturgialiag meglehetősen
érdektelen pontra esik. Az apa ugyan föl-
ismeri táncosnővé „züllött" lányát, de ri-
deg marad; a lány pedig ezen a színpadon
meglehetősen felemás módon a tolvajlás
vétkébe esik. (A szöveg arról szól, hogy
lopott, viszont a lopás gesztusának meg-
mutatásával adós marad á színésznő, de
ugyanakkor hiányoznak azok a jelek is,
melyek ártatlanságát egyértelműsítenék.
Egyszerűen zavarosak a színpadi esemé-
nyek, és éppen ezen a szcenikailag leg-
hangsúlyosabb ponton! Mintegy saját bi-
zonytalanságát emeli ki így - nyilván
akaratlanul, de árulkodó módon a rende-
ző.)

Önmagában semmi kifogásom sem
lenne az ellen, hogy a színház olyan tük-
röt tartson elénk, melyben tolvajként lát-
juk viszont önmagunkat, amiként a meg-
vádolt ártatlanság is nyilván színpadra
állítható releváns módon, sőt elvben az a
lehetőség sem zárható ki, hogy a kőszívű
ostobaság legyen korunk kényszerű kép-
másává, azonban mindháromnak elemi
feltétele, hogy egyértelműen megje-
lenjék a színpadon, hogy valamelyik le-
hetőség a színészi játékban realizálódó
valósággá legyen. Hogy az előadásnak
ezek a szcenikailag kitüntetett eseményei
csak igen kevéssé ,,jönnek át a rivaldán",
a darabértelmezés határozatlanságai
(maszatossága) mellett a díszletre vissza-
vezethető okai is vannak.

Túlmagyarázás

Amikor a nézők elfoglalták helyüket, s
kihunynak a fények is, a sötétben tátongó
színpad elé fehér selyemfüggöny szalad, s
amiként majd az összes többi jelenet előtt
is, a harmincas évek fasizálódó Németor-

Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Molnár Erika (Marianne)
és Safranek Károly (Alfréd)



Jelenet a Mesél a bécsi erdő nyíregyházi előadásából

szagáról, illetve nyomorgó Magyaror-
szágáról tudósító filmkockák vetülnek rá.
A válogatás roppant szellemes, és Bokor
Pétert dicséri, de ezek a bejátszások újra
és újra megszakítják a dráma menetét,
széttörik annak ívét. Állóképek sorozatává
szabdalják azt, aminek összefüggései így
alig-alig érzékelhetők. Brecht talán
elégedett lenne ezzel a rendkívüli módon
elidegenítő effektussorozattal, de Ödön
von Horváth drámája, s ezáltal az előadás
is, csupán kárát látja. A bejátszott
újságrészletek ugyan akárha ma íródtak
volna, a szükséges „racionalizálás"
nyomán fenyegető munkanélküliséget s a
túlfeszített adózást emlegetik;
mindazonáltal hajlok arra, hogy fölösleges
didaxisnak véljem. Mintegy a néző
szájába rágja azt, aminek létrehozása ele-
mi kötelessége (lenne) minden színházi
előadásnak, s amit ez a produkció a fen-
tebb már leírt függönyjátékkal amúgy is
hangsúlyoz: rólunk szól a mese. No de mit
mond? - ez az a kérdés, amelyre az
előadás egészének kellene felelnie, s ezt a
választ sem a rafinált(abb, mint a füg-
gönyjáték), sem az átlátszóan direkt cso-
magolás (amilyen a filmbejátszások ötlete)
nem helyettesítheti. Hogy egyáltalán
filmbejátszásokra kerül sor, annak okát
egyébként a díszletben vélem fölfedezni.
A vetítővászon mögötti üres teret ugyan-is
meglehetősen zajos kopácsolással és
meglehetős lassúsággal újra és újra
átdíszítik. Egyik színpadkép ugyan jobb,

mint a másik, s szinte mindegyik kitűnő,
ám valószínűleg nincs olyan remek dísz-
let, amelyikért az előadás egységével len-
ne érdemes fizetni. Felmerül az a harma-
dik lehetőség is, hogy a rendező, okkal
vagy ok nélkül félve a nézőtéri reak-
cióktól, egyszerűen nem bízott annyira az
előadásban, hogy annak feszültsége ki-
töltheti az átdíszítéshez szükséges szüne-
tet. Akár szcenikai kényszerűség, akár
rendezői koncepció, akár pedig félénkség
eredménye a filmbejátszás ötlete, a vetített
képek ráadásul el is térítik a művet:
egyrészt eltávolítják, a bejátszásokkal
megidézett harmincas évekhez rögzítik a
cselekményt, másrészt pedig direkt poli-
tikai kontextusba helyezik a színpadi
történéseket, s erre a kontextusra az elő-
adás, mely az operettesen túlzó, illetve a
realista játékmód határán egyensúlyoz,
egyszerűen nem rezonálhat.

Egyedül a Gados Béla formálta nácita-
nonc jogásznak van néhány olyan ördö-
gien jó pillanata, hogy az ember napjaink
erkölcsi tisztaságot emlegető hordószó-
nokaira vélhet ráismerni. Az általa játszott
Erich azonban csupán aprócska ka-
rakterszerep, s a színész semmiféle ren-
dezői támogatást nem kap ahhoz, hogy
ennél több lehessen.

Mindazonáltal kikövetkeztethető a
rendező darabértelmezése: a ravatalozók
komorságát idézően sötét és üres teret
éppen hogy elrejtő, olcsó, már-már vásári
kulisszák között játszódik életünknek a

színpadon láthatóhoz hasonlatos kutya-
komédiája. Csak éppen ezt az utólag ki-
következtethető üzenetet szinte mara-
déktalanul felszívta az előadás fentiek-
ben taglalt kettőssége. Ráadásul a színé-
szek játékukkal sem a szcenikailag egér-
fogónak mutatkozó jelenetet nem készítik
elő, sem aktuálpolitikában nem „utaznak"
(ahogyan például a Radnóti Színház
legtöbb előadásán ennek lehetünk tanúi),
hanem a rájuk bízott szerepek aprólékos
megjelenítésével egy hallatlanul érdekes
viszonylatrendszert vázolnak fel. Igaz, a
rendezői következet-lenség miatt
meglehetősen erőtlenül. Pontosabban:
mérsékelt hatást váltva ki csupán a
nézőkből. Ezért azonban a legcsekélyebb
szemrehányás sem illetheti őket. Ugyanis
a - nevezzük nevén - meg-lehetősen
hatásos, de üres patronokat pufogtató
rendezés ellenében (de mindenképpen
segítsége nélkül) teremtik meg azt, ami
ezen az estén valóban figyelemre
méltónak mutatkozott a Móricz Zsigmond
Színház színpadán. Jó néhány instrukció
ugyanis kifejezetten üti azt, ami úgy-
ahogy, de létrejön a színpadon.

Kötéltánc a bűn felett

A darab centrumában, mint ismeretes,
három szomszédos bolt tulajdonosainak
kiterjedt emberi viszonyai hullámoznak: a
hentes elvenné a szomszédos „babakli-
nika" tulajdonosának a lányát. Az ifjú



hölgy azonban eljegyzésükön a szomszé-
dos trafikosnő kitartottjának a karjaiba
omlik. Alfréd, a fiatalember a lány ked-
véért elhagyja kitartóját, aki átmenetileg
a lány apjának unokaöccsével vigasztaló-
dik, de mivel tulajdon nélkül nincs meg-
élhetés, végül minden az eredeti tervek
szerint kényszerül alakulni: Alfréd visz-
szatér trafikosnőjéhez; Oszkár, a hentes
pedig végül megkapja Marianne-t. Csak
épp eközben Alfréd nagyanyjának áldá-
sos közreműködése Alfréd és Marianne
kisfiának halálához vezet, amiként el-
pusztul a csapásokat elviselni nem tudó
„tündérkirály" is, Marianne apja, a „ba-
baklinika" tulajdonosa.

Léner Péter jórészt érzékeli és érzékel-
teti is a társadalmi viszonyok szorításá-
ban véglényekké nyomorodottak ön-
pusztító tragédiáját: a záróképben a kis-
fia elvesztésétől üvöltve zokogó Mari-
anne-t Oszkár elébb a nyílt színen letepe-
ri, majd harsogó, ünnepélyes zenétől kí-
sérten a zsinórpadlásra fölhúzott kulisz-
száktól megszabadított színpad üres sö-
tétjébe vezeti. Ha a rendező nem terhelte
volna a nézőket a megjelenített világ és
napjaink valóságának párhuzamát - az
előadás ívének széttörése árán is - hang-
súlyozó filmbejátszásokkal, ha a darab -
már említett - szcenikailag hangsúlyos
pontjának eseményeit a színészi játékban
is tetten érhető módon értelmezte volna,
úgy valószínűleg nehezen feledhető él-
ményként vésődött volna érzékeinkbe
mindaz, ami így csupán utólag kielemez-
hető és összerakosgatható intellektuális
élmény. Hiszen ne feledjük, a záróképben
feltáruló sötét pokol hangsúlyozottan a
nézőtér építészeti megoldásainak finom
ismétléséből jött létre. Végül is életünk
terét minősítik tehát a színpadi ese-
mények, s nem is erőtlenül, ám a minősí-
téshez elvezető út egyenetlenségei és kö-
vetkezetlenségei miatt ez az önmagában

rendkívül hatásos színpadi pillanat is leg-
feljebb felemásnak nevezhető.

A pontos színészi játék nyomán egyéb-
ként, ha nem is hangsúlyossá (az előadás
hangsúlyainak létrehozása rendezői fel-
adat), de észrevehetővé lett az is, ami
valószínűleg a darab jól megírt szerepek-
ben is realizálódó immanens tartalma, s
aminek rendezőileg is pontos kibontása
az előadást nemcsak árnyaltabbá, de ha-
tásosabbá is tehette volna a Kaposvárott
bemutatott Othellónál. A párhuzam föl-
emlegetése nem véletlen. A kaposvári
előadás is - az eredeti drámai anyag el-
lenállását korántsem teljes sikerrel le-
győzve - annak bemutatására vállalko-
zott, hogy a regulatív funkciót is betöltő
családi kötelékeket széttörő s ezáltal ösz-
szekuszálódó, majd elszabaduló személy-
közi viszonyok miként redukálják az ér-
zelmeket puszta ösztönkitörésekké. S bár
Kaposvárott csak a végeredmény látható,
míg Nyíregyházán a végeredményhez ve-
zető folyamat állomásai is, a kaposvári
kevesebbet egy egész előadás szolgálja,
míg Nyíregyházán ez az elállatiasodás
egy meglehetősen következetlen előadás
melléktémájaként bukkan fel. Hogyan?

Alfréd és Marianne tóparti összeboru-
lásánál (I. rész IV. jelenet) Safranek Ká-
roly és Molnár Erika az emberi gesztus-
kincs olyannyira személyes régióit
mozgósítja, hogy a néző számára egy pil-

lanatig sem lehet vitás: létezik a meg-
hittségnek és a gyöngédségnek egy olyan,
színpadon csak egészen ritkán látható fo-
ka, melyben egy érintés többet adhat
ezernyi csóknál (személytelen beteljesü-
lések tucatjairól nem is beszélve); a pil-
lanat kínálta lehetőségtől tehát vissza-
riadniuk bűn lenne. Mindez a két színész
szerepépítkezésének köszönhető. Safra-
nek ugyanis nem cinikus és üresfejű vi-
lágfit mintáz, ami pedig meglehetősen
megszokott és kézenfekvő megoldás.

Alfrédnak a kapcsolat következményeit
elhárítani akaró szövegeit olyan kínlódó
szaggatottsággal mondja, hogy ezáltal
egyértelművé válik, az általa játszott fi-
gura korántsem a velejéig romlott, csak
éppen a körülmények! Nos, a körülmé-
nyek olyanok, hogy a Molnár Erika ját-
szotta tapasztalatlan, de érett nő éppen
attól lágyul el, hogy egy ilyen „becsületes
és finom" embert sodort útjába a végzet;
aki éppen hogy nem ledönteni, hanem
visszatartani, óvni akarja őt. (Az általuk
felidézett helyzet mindkettőjük eszén
túljár.) Persze egy ilyen kapcsolat inten-
zitása a hónapos szoba nyomorúságában
fenntarthatatlan. Rendkívül bosszantó
azonban, hogy következetes színészve-
zetés híján Safranek Károly adós marad
az elhidegülés folyamatának a kimunká-
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nemcsak hogy a nehezebbet, a két vég-
pontot (az egészen ritkán látható teljes
odaadást és a jéghideg közönyt) oldja
meg hibátlanul, de a kettő vegyítésében,
tehát a folyamat ábrázolásában a beállítás
akadályozza, meg: a szerző instrukciójával
ellentétben, az ebből a szempontból döntő
fontosságú jelenetben (II. rész 2.) csak
Alfréd végez távolodó mozgásokat, csak
ő húzódik el Marianne-tól. S mindez hiába
a rendezői beállítás következménye, az
árát a színész kényszerül megad-ni.
Néhány kivételesen szép és színészileg
elmélyült pillanat ellenére Safranek Ká-
roly árnyalatokat nélkülöző játéka itt-ott
az unalomig egysíkú. Hogy csak itt-ott, az
Vennes Emmy átgondolt
szerepépítkezésének és Safranek Károly
színészintelligenciájának köszönhető.
Amikor visszatér a lehetetlen világban is
autonómiája maradékát őrizgető
trafikosnőhöz, Safranek nagyon finom
megoldásokkal érzékelteti, hogy tette
nem(csak) önfeladás, de bölcs választás
is: a kínálkozó sok rossz közül épp azt a
partnert választja így, aki romlottságától
nem riad vissza, de annak kendőzetlen
felvállalásától nem is csábul el, miként
Marianne. Így ez az Alfréd nem
kényszerül sem arra, hogy mélyebb-re
süllyedjen, sem pedig önmagát nem kell
jobbnak hazudnia; az lehet, aki - s ez nem
is olyan kis eredmény. A Marianne
kínálta mennyország és a pokol között si-
kerül megkapaszkodnia valahol félúton.

A Marianne-t játszó Molnár Erika va-
lamivel szerencsésebb színpadi helyzet-
ben van, s ezzel él is. Mivel - a szerző inst-
rukciójával ellentétben - ebben a felfo-
gásban az elhidegülést csak elszenvednie
szabad, ez a beállítás még egy rendkívül
gazdag s szinte tökéletesen ki is aknázott
pillanatot tesz számára lehetővé: a II. rész
3. jelenetét. Aprólékosan kimun-
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kált némajátékok sorozatával jeleníti meg
az újra és újra megalázott, de újra és újra
megbocsátó szerelem gyötrelmeit, szinte
egy leltár pontosságával, ám mégis
érzékenyen. Innentől azonban ő is egyre
nehezebb helyzetbe kerül. Mivel - a be-
állítások következtében - vétlennek lát-
szik, helyzete rosszabbodásában, a gyó-
nási jelenetben valóban okkal perleked-
hetne Istennel. S ez - ebben a darabban -
bizony elviselhetetlenül kulisszahasogató.
Lenne. Molnár Erika azonban szerencsére
visszafogja magát, így az előadás az
elviselhetőség keretei között marad,
ámde éppen azon az áron, hogy az általa
játszott alak koherenciája jóvátehetetlenül
megtörik. Rutinnal áthidalja ugyan a
rendezői következetlenség okozta sza-
kadékot, de az ilyesfajta rendezői hibák-
nak - hosszú távon - a színész issza meg a
levét. Hamissá kell válnia, hiszen maga a
színpadi helyzet az!

Külön említést érdemel a trafikosnő
szerepében Vennes Emmy, aki Máthé Eta
szerepét vette át. Lágy nőiességből és
egészen alpári közönségességből hibátlan
stílusérzékkel kikevert Valériája az est
legegyenletesebb alakítása. Az általa
formált figura az Alfrédot és Marianne-t
felőrlő dilemmát tökéletesen ismerve, úgy
vadászik egy „igazi férfira", hogy annak
is tudatában van: ezért a „legtöbb"-ért
(noha tulajdonképpen „mindent megér")
csak igen mérsékelt árat szabad adnia,
különben ő maga is reményteljes
vadászból vadászott vaddá züllik. S lévén,
a színpadon is látható módon, a másik
nembeli vadászok legtöbbje alig-alig
méltó a férfi névre, neki magának
kell gondoskodnia státusa változatlansá-
gáról.

Hogy valóban így áll a dolog, azt a már
említett Gados Béla mellett Stettner Ottó,
Bárány Frigyes, Simor Ottó és Hetey
László játéka is igazolja. Ki villanásokkal,
ki váratlan kitörésekkel, de sorra-rendre
tanúbizonyságát adja az általa játszott
figura alig férfi, örömadásra képtelen
voltának. Csakugyan játékuk-nak
köszönhető ez, mert a torzulásoknak
játékukból összeállítható katalógusával a
rendező egyáltalán nem törődik. Bárány
Frigyest például, aki talán a legnagyobb
színészi energiákat mozgósítja a rábízott
alak megteremtéséhez, e tekintetben
egyenesen visszafogja. Joviális öregúrrá
rendezi át, és épp a szcenikailag poentí-
rozott - kabarébeli - jelenetben, ahol pedig
éppen hogy ő mozgatja, már-már ördögi
ügyességgel a szálakat. (Ha az itt
megmutatkozó tétovaság esetleg a színész
ötlete volt is, a rendező volt az, aki
jóváhagyta - a rosszat.)

Elhibázott, noha színészileg igényesen

megoldott és ki is dolgozott Mátrai Ta-
más Oszkárja. A beállítás szerint ő maga a
naiv ártatlanság. Visszafojtott érzékeivel
érzi és rettegi is azt, amit Vennes Emmy
trafikosnője az eszével is átlát: a másik
nemhez való kényszerű közeledés során az
ember mintegy egyensúlyozni kény-szerül
a bűn felett. Vagy érzékeit nyomorítja meg
a társadalmi konvencióknak való
engedelmeskedéssel, vagy érzékei-nek
engedelmeskedvén a képmutató tár-
sadalom teszi nyomorulttá őt magát. Sze-
retetre méltó, mert rettegve szorongó ez az
Oszkár, aki épp fejest készül ugrani abba a
paradicsomba, melyben a dráma többi
szereplője a pokolnál is jobban szenved.
Mátrai Tamás gyakorlatilag hibátlanul
hozza ezt a karaktert, csak épp teljességgel
hiteltelen és hihetetlen, hogy ez a gyerek -
mint szövegszerűen elhangzik - a
színpadon látható puszi közben még
fájdalmasan meg is harapja Marianne-t. (A
műsorfüzetben dramaturg nincs
feltüntetve. Munkájának hiánya meg is
látszik az előadáson.) Amiként a darabzáró
leteperésnek és Marianne sötét pokolba
való vonszolásának lélektani előkészítése
is enyhén szólva hiányos.

Vágó Nellynek a szereplők státusában,
sőt lehetőségeikben bekövetkezett minden
árnyalatnyi változást híven követő ruhái
mellett Zubor Ágnes, Csikos Sándor és
Feleki Sári játéka segített elfeledni a
darabértelmezés hiányosságait. Más
kérdés, hogy dramaturgiailag átgondolt
színészvezetés hiányában a náluknál ex-
ponáltabb szereplőknek (Vennes Emmy
kivételével) nem adatott meg, hogy hoz-
zájuk hasonló biztonsággal, törés nélkül
hozzák a rájuk bízott alakokat. Mindez,
még egyszer hangsúlyozom, nem a szí-
nészek hibája, de erősen kérdéses, meddig
vehetők rá arra, hogy egy alapjaiban
elhibázott, mert átgondolatlan előadásban
teljes intenzitással vigyék vásárra a
bőrüket. Több törődést érdemelne ez a
remek erőkből álló társulat.
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METZ KATALIN

Héjanász a szalonban

A Nem félünk a farkastól
Pécsett

Alighanem az amerikai Edward Albee is
érezte a tragikum huszadik századi inflá-
ciójának képtelenségét, amikor művei-nek
alaptónusává a groteszk hangvételt tette.
Jóllehet hőseivel valóságos halál-táncot
járat. Nem félünk a farkastól című
drámájának pazarul feleselő ellentmon-
dásai nem merülnek ki ebben a para-
doxonban. Antik indulatok és modern
életérzés keresztezik egymást a kortárs
drámaíró színpadán; az ősi rituálétól elle-
sett fojtott ösztönök robbanó felszínre
törése. Szunnyadó tudattartalmak kerül-
nek napvilágra, hogy írójuk a legkorsze-
rűbb lélekrajzot nyújtsa. Az esendő em-
berről, aki farkasszemet néz nyomasztó
sorsával. A társas magánnyal. Az antik
tragédia oknyomozó, múltidéző techni-
káját, katartikus sokkhatását a modern
lélektani dráma jellemlebontó elemzésével
párosítja. Művének korszerűsége a
tekintetben is paradox, hogy a hagyomá-
nyos drámaépítkezés törvényeit az artaud-i
kegyetlenség módszerével kapcsolja össze,
amikor a lélek legmélyére hatol, s a
látszatra bűntelen szereplők múltjának
bűneit hozza felszínre. Az élveboncolás
könyörtelen precizitizásával. Az írói
„beavatkozás" - ami a szereplők
kíméletlen őszinteségét illeti - szokatlanul
drasztikus. A képmutatásban és meg-
alkuvásban vétkesnek bizonyuló hősöket
drámai „gyehennatűzre" veti, hogy a fe-
kete humorral átitatott, szellemes-kímé-
letlen párbeszédes purgatóriumot átvé-
szelve, a finálé során már megtisztulva
magasodjanak föl... s a kezdetben társal-
gási drámát „szimatoló" közönség pedig
fokozódó azonosulással vagy épp eluta-
sítással kövesse a megkínzott szereplők
szélsőséges érzelmi hányattatását.

Elképzelhető hát, mekkora vihart kavart
Albee darabjának ősbemutatója huszonöt
évvel ezelőtt az Off-Broadwayn. Saját
bevallása szerint „a közönség föl-kelt,
kisétált a nézőtérről, és becsmérelni kezdte
a színészeket: hogy merészelnek így
beszélni, hogy merészelik ezt művel-ni,
hogy mernek sértegetni engem? ...De ha
két lehetőség van: hatással vagyunk-e
vagy sem a nézőkre, én nem bánom, sze-
retnek vagy gyűlölnek, csak közönyösek
ne maradjanak." (Plays and Players, 1964
márciusában kelt interjú.) Albeenak nem
lehetett oka az aggodalomra: a Nem félünk a
farkastól ma is világszerte


