
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.

Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő
(nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Székely
László m. v. Jelmez: Vágó Nelly m. v. Zenei
szerkesztő: Palásti Pál. Fotó-filmdokumentum:
Bokor Péter. Zenei vezető: Kazár Pál.
Koreográfus: Majoros István m. v. Segédren-
dező: Fülöp Angéla. Rendező: Léner Péter.

Szereplők: Safranek Károly, Zubor Ágnes,
Feleki Sári m. v., Csikos Sándor, Máthé Eta,
Mátrai Tamás, Stettner Ottó, Bárány Frigyes,
Vennes Emmy, Molnár Erika, Simor Ottó,
Csorba Ilona, Mártonffy Mária, Gados Béla,
Matolcsi Marianna, Kerekes Vali m. v., Gábos
Katalin, Kocsis Antal, Hetey László, Balogh
Béla, Pankotay István, Kókai Mária.

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



telt házakat vonz. És a közönséget ma is
szíven üti az író kíméletlen őszintesége.

Ha egy színház ma műsorra tűzi Albee
„haláltáncslágerét", mindenekelőtt szem-
mel kell tartania a fönti paradoxonok
időszerűségét. A szöveg kínálva kínálja a
groteszk felhangok érvényesítését, a tra-
gikus összecsapások ironikus láttatását,
és valósággal kihívja a léleklemeztelenítő
ördögi kör bezárulásának paroxizmusig
való hajtását a finálé tetőfokán. Nem
pusztán álarcletépő gesztusok ismétlődé-
séről van szó: egyfajta spirális szituá-
cióépítkezés is fokozza a feszültséget, s
egyre intenzívebb álarcfosztásban részel-
tetnek a szereplők. A férfi főszereplő,
George meg egyre képtelenebb szimboli-
kus sztorikat eszel ki a két házaspár való-
di arcának leleplezésére. A rejtett motí-
vumok ismétlődése, új köntösben való
megjelenítése pedig egyre több fantáziát

kíván a rendezőtől. A házasélet bugyrait
kiforgató George társai kíméletlen „ug-
ratását" nem véletlenül illeti olyan szo-

katlan szóösszetételekkel, mint „háziasz-
szony-hentergető", „házigazda-gyalázó",
„vendégszorongató". A játék leple alatt
aztán könyörtelenül megtáncoltatja a
konvenciók álarca mögé bújt partnereit.
Már maga a „hempergető", „szorongató"
kifejezés is szokatlan színpadi akciók
asszociálására utal, amit nem ártott volna
vizuálisan is kihasználni. Annál is inkább,
mert a háromfelvonásos dráma voltaképp
cselekményszegény; egyetlen éjszaka,
azonos helyszínen, az idősebb házas-pár
szalonjában zajlik a végeláthatatlan,
izgalmas dialógus. Olyannyira, hogy a
színpadi idő nagyjából megegyezik a tör-
ténet reális idejével. A három óra lefor-
gása alatt - O'Neill nyomdokába lépve -
az író nemcsak két értelmiségi házaspár

lelki lecsupaszítását hajtja végre, hanem
az átlagember által istenített amerikai
életforma szatírájáról is gondoskodik.
Rétegről rétegre ás le az egyetemi tan-
testület kifigurázásától az ifjú vendég há-
zaspár családi környezetének szatirizálá-
sáig. A drámaíró szándéka tehát a sze-
replők önleleplezésén jóval túlmegy.

A pécsi előadás rendezője, Lengyel
György, majdhogynem Strindberg-drá-
mát rendez az Albee-darabból. Legalábbis
ami a gyűlölködő házastársak jellemének
lebontását, reális lélektani motiválását, a
színpadi atmoszférát illeti. A jobb sorsra
érdemes, ám pályáján megfeneklett,
kisvárosi egyetemi tanár és nejé-nek
hitvesi acsarkodása erősen Halál-tánc-
színezetű, ami nem is volna elhibázott
szemlélet, ha nem tapadna hozzá némi
avíttságíz a darab interpretálásában. A
rendezés ugyanis, érzésünk szerint, nem
annyira helyzeteket értelmez, mint
inkább dialóguspasszusokat játszat,
illusztrál. Így meglehelős stagnálás áll be
a játék intenzitásában, pontosabban a
szenvedélyek adagolásának egyfajta
kimódolt föl- és lecsavarása - a
paroxizmusig emelkedő szatirikus szituá-
c
ióteremtés meg a rejtett, ismétlődő mo-

tívumok egymásra feleseltetésének ki-,
dolgozása helyett. S ha már a társalgási
drámába oltott strindbergi atmoszféra
mellett voksolt a rendező, nem ártott volna
dürrenmatti groteszk rálátással kom-
binálni á Play Strindbergre asszociálva

hogy a darab iróniájának szellemében
korunkhoz közelítsen. Leszűkíti az értel-
mezést maga a színpadkép is; Werner
József szokványosan berendezett szalon-
helyiség e mustárszínű, ormótlan,
süppedős plüssfoteljeivel, szimpla
bútorzatával korántsem kelti egy
amerikai értelmiségi c s a l á d
m i l i ő j é n e k képzetét, „leragad" egy
közép-európai funkcionárius lakbe-
rendezésénél A néző érdeklődését a
színészi játék intenzitása köti le; a két
főszereplő szemmel láthatólag nagy
kedvteléssel vetette magát a pszichés vál-
tások skáláját végigélő hősök szerepébe.
Albee házaspárjának szenvedéstörténete,
életvitelük hazugsága és végső szópár-

bajuk igazsága - általuk él. A nehéz búto-
rok közt kóvályogva - akárha a hétköz-
napok abroncsai közé zárva -, az italozás
szüntelen rituáléja közepette gázolnak
egymás maradék becsületébe, tépik meg
maradék önérzetüket, foszlatják szét
utolsó illúzióikat. A fiatalabb vendég há-
zaspár szeme láttára, tehát illetéktelen
tanúk megalázó jelenlétében, mert a ka-
taklizmát épp a jelenlétük indítja el.

A viharzó lelki konfrontációktól ros-
kadó szöveg tehát nem kismegterhelést ró
a színészekre. Az önleleplezés lépcső-

Edward Albee: Nem félünk a farkastól (pécsi Nemzeti Színház). Töreky Zsuzsa (Honey), Héjja Sándor (George)
és Vári Éva (Martha) (Tér István felvétele)



fokain kell fölkapaszkodniok, és fokról
fokra megélniök a valósággal való szem-
besülés megrázkódtatásait. Amint saját
létük és együttlétük omladékain vethet-
nek pillantást kicsinyes acsarkodásokkal
terhelt múltjukra, hazug illúzióik szerte-
foszlatására, végül - egy villanás erejéig -
remélt jövőbeli harmóniájukra, kései
egymásra találásukra.

Héjja Sándor porig alázott, hitehagyott,
megkeseredett George-a a férfi szűkölő
magányát, Marthához fűződő „gyűlölve
szeretlek" színezetű viszonyát példázza. A
meddő küzdelmekbe fásult, rezignált
intellektus a cinizmus védőbástyája
mögötti apró torzsalkodásokra pazarolja
maradék energiáját, hogy túlcsorduló
keserűsége végső leszámolásba torkolljon.
Minden mozdulata önvédelemből fakadó
túlkompenzálás: támad, mert
kiszolgáltatott. Támad, mert a máig sze-
retett nő válogatott módszerekkel alázza
meg a „tejfelesszájú" kis karrierista előtt,
aki mellesleg keménykötésű szép fiú is az
-öregedő, korántsem izompacsirta George
mellett. „Vendégszorongatásdiját" sem
szadista kéjérzet diktálja, nem a
méltóságában megtiport férj féktelen
leleplezési szándéka. Héjja. álarcfosztó
gesztusában nincs semmi ördöngösség,
démoniság: az érzékeny ember lelki re-
akcióját játssza el. És mégis: igaz, nem
rajta múlik, hogy a szerep paroxizmusig
fokozódó ívét nem követi végsőkig nyo-
mon, s inkább a pillanatnyi replikák - tő-
le telhetően pontos-intenzív - eljátszására
törekszik. Önkifejezése többnyire a
szöveg függvénye, a karakter sorok mö-
götti belső fejlődésvonalát némileg inga-
tagon követi, inkább momentumról mo
mentumra éli szerepét.

Ugyanez áll Vári Éva temperaméntu-
s alakítására is. Akárcsak Héjja, ő

sincs híján az autentikus figurateremtő
készségnek, ám - épp a pszichikai folya-
mat ívének (szemléleti) kidolgozása híján -
kettejük hiteles, vérre menő küzdelme
mégsem ér el a fináléban nyugvópontra
jutó katartikus megtisztulásig, a vihart
oldó harmóniáig, ami az egymásrautalt-
ság, egymáshoz tartozás, egymásra találás
fölismerésének nagy élményét jelentené.
Holott a színésznő érett mesterség-beli
tudással bontja ki az alkoholmámorba,
testi kalandokba bóduló-menekülő
asszony sérült egyéniségét, s e sebzettség
agresszivitással, örökös ellenszegüléssel
való kompenzálását. Nem nélkülözi a
bensőséges lírát - kettejük játékában - a
képzelt fiúk szimbolikus elveszejtését kö-
vető megrendülés. Vári Éva „házigazda-
gyalázásában" a férje karrierjében csaló-
dott nő féktelen indulata munkál, s kissé
önnön bűnhődése is hangot kap. A m

amikor Nick, a kisszerű stréber fordul
George ellen, gyilkosan rátámad, őt is ki-
pellengérezi. A szerepéhez illő agresszív
asszonyiságot olykor ellágyulás töri meg:
George iránti „megviselt" szerelme oly-
kor vádaskodása közepette is fölsejlik.
Héjja alakításában, szerencsére, föl-föl-
csillan a szövegbéli önirónia visszfénye,
Vári Évánál inkább a kíméletlen irónia. Az
Albee-ra valló, groteszk figuraláttatást
azonban nem lelni föl szerepformálá-
sukban - minden bizonnyal a föntebb jel-
zett „strindbergizálási" szándék követ-
keztében, amikor is a mélylélektani csa-
tározás a társalgási dráma játékkereté-ben
zajlik, teátrális „háziasszony-hentergetés"
meg „vendégszorongatás" helyett.

A fiatal házaspár morálisan, intellek-
tuálisan alacsonyabb szintet képvisel, mint
a vendéglátó George és Martha. Moravetz
Levente a szépfiúságát latba vető, kisszerű
törtetőt szegezi szembe az enervált,
elpuhult George hitetlenségével.
Alakításának Achilles-sarka az eset-
legesség, egyfajta ingatagság, ami igen-
csak ellentétben áll Nick, az ifjú tanár
semmilyen eszköztől vissza nem riadó
karrierizmusával. Marthára gyakorolt -
szöveg szerint fölismert - csáberejét sem

manipulálja" kellő szuggesztivitással.
Fiatal, csacska-hisztériás nejének szere-
pében Töreky Zsuzsa folyamatosan érzé-
kelteti, miként szalad ki Honey lába alól
az egyre ingoványosabb talaj, s bizonyta-
lanodik el szilárdnak vélt házassága. Bár-
gyúsága, „liba-feleség" mivolta nem pá-
rosul a korábbi Honey-alakítók lányos
vonzerejével. Való igaz, ez a beállítás to-
vább hangsúlyozza Nick egyéniségében a
szikár karrierépítés szándékát, a módos
lánnyal való, szerződéssé lefokozott há-
zasság révén.

Lengyel György - valószínűleg Madách
színházbeli parádés szereposztásának húsz
évvel korábbi sikerére emlékezve - mintha
csak a színészi invencióra bízta volna
Albee vészterhes atmoszférát sugalló
drámájának megjelenítését. Tehetségük,
mesterségbeli tudásuk jóvoltából egy
hazug életforma álarcfosztásának tanúi
lehetünk. És mégis hiányérzet fog el.
Élményünket bizonyára kiteljesítené, ha a
„héjanász" rabságában vergődő hitvesek
kálváriájának, lelki meg-tisztulásának
korszerű rituáléját is nyomon követhettük
volna.

Edward Albee: Nem félünk a farkastól (pécsi
Nemzeti Színház)

Fordította: Elbert János. Díszlet: Werner
József. Jelmez: Huros Annamária. A rendező
munkatársa: Mándi Terézia. Rendezte: Len-
gyel György.

Szereplők: Vári Éva, Héjja Sándor, Töreky
Zsuzsa, Moravetz Levente.

GÁBOR ISTVÁN

Előadások az Operettben

Mindössze egy felújításra és egy bemuta-
tóra futotta a társulat erejéből az 1988--
89-es szezonban, a korábbi évadok gaz-
dagabb kínálata helyett. Nem tartottak
bemutatót a Zsebszínházban, amely pedig
nem is olyan régen még jó alkalmat kínált
a társulat kevésbé foglalkoztatott vagy
csak annak vélt tagjai számára egyé-
niségük többoldalú kibontásához. Holott
azt hiszem: helyesebb lett volna ebbe a
kamaraszínházi környezetbe helyezni azt
a show-t is, amely az együttes vezető pri-
madonnájának adott lehetőséget a meg-
mutatkozásra. E műsor részleteibe itt nem
kívánok belemenni, elég legyen anynyi,
hogy a színház nem szociális intézmény,
és tiszteletet érdemel ugyan a régi
dicsőség, ám inkább késsen az éji ho-
mályban, mintsem kegyeleti aktussá, kel-
lően meg nem alapozott jutalomjátékká
váljék.

A denevér

Johann Strauss nagyoperettjének, A de-
nevérnek előadása jó tíz évvel ezelőtt a
színház egyik nehéz próbatétele volt. Mint
köztudott, e jeles énekesi erényeket és
színvonalas zenekari játékot követelő mű
világszerte az operaszínpadok műsorán is
szerepel. Az 1874-ben a Theater an der
Wienben bemutatott operett nálunk 1895-
ben került át a Népszínházból az
Operaházba, illetve akkori kamaraszín-
padára, a Várszínházba. Ismeretes, hogy
„az operettek királya" - ahogyan a
műfajról írt könyvében Otto Schneidereit
jellemzi A denevért - gyakorta parádés
szereposztásban került színre az Operában,
majd 1967-től, Szinetár Mik-lós
rendezésében, az Erkel Színházban is. Az
is jól ismert tény, hogy a mű szilveszteri
előadásai mindig nagy társadalmi
eseménynek számítottak, nem utolsó-
sorban azért, mert a második felvonásban,
Orlovszky herceg estélyén élvonal-beli
művészek léptek fel, és külön erre az
alkalomra komponált táncköltemények
kaptak színpadot. A denevér népszerűsé-
gével és általában a műfaj megbecsültsé-
gével kapcsolatban két eseményre emlé-
keztetnék a magyar színháztörténetből.
Amikor 1902 márciusában új betanulásban
műsorra tűzték, a darab két női fő-szerepét
Krammer Teréz és Szoyer Ilonka énekelte,
1925-ben pedig, ismét új be-tanulásban, a
három felvonást három karmester
vezényelte: Máder Rezső, az Operaház
igazgatója, Tittel Bernát, az


