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eursault, A közöny című Camus-regény
központi alakja bűnügyi hírt talál egy
börtönének priccsén heverő
újságfoszlányon. Anya és lánya, egy
cseh falu foga-dójának tulajdonosai a

pénzéért megölik a házukba térő idegent, mert
nem ismerik fel ben-ne a húsz évvel korábban
elszármazott fiút. Ez az epizód lesz később A
félreértés drámai magja. A darab a negyvenes
évek elején született, 1944-ben mutatták be
Maria Casarèsszel. 1958-ban Camus
átdolgozta. Nagyon valószínű, hogy a végleges
változatba belejátszott az időközben
fölcseperedett abszurd dráma hatása. Az eredeti
mű születésének idején, a háború alatta meg-
szállt Franciaországban feleségétől elszakítva
élő, betegséggel küszködő Camus klausztrofó-
biája, egy kellemetlen prágai utazásának emléke
és minden bizonnyal Franz Kafka távoli rezonan-
ciája motiválhatta a szerzőt.

A klausztrofóbia kétszeresen is érzéki benyo-
másunkká válik a szolnoki Szigligeti Színház
szobaszínházi előadásában. Both András steril,
sötét, nyomasztóan zárt terében, amely termé-
szetesen nézők és játszók közös börtöne, egy át-
tetsző üvegkalicka jelképezi Jan, az idegen szo-
báját. Akkorácska mindössze, hogy hosszában
beleférjen egy ágy - az ágyba a hórihorgas
Mucsi Zoltán már nem fér bele - s mellette
legföljebb két ember. A bezártságot alig enyhíti a
játéktéren kívül eső földszinti bejárat és a
galériáról létrán megközelíthető,
tyúkketrecszerű ajtó, amelyen a „háziak"
közlekednek - nem tudni, hová. A valóságos
fogadó helyett elvont, jelképes tér benyomását
keltő díszlet megfelel a mű szellemi-
dramaturgiai koncepciójának. A félre-értésben
több a spekuláció, mint az életszerűség; sokkal
inkább metafizikai síkon, mintsem a
hétköznapian értelmezhető valóságban játszó-
dik. Miközben Camus az antik mintájú tragédia
modern változatának megteremtésére törekszik -
akárcsak napjainkban Spiró György -, drá-
májának színterét, melyből nincs kiút, az általa
értelmezett világ metaforájaként kezeli. (Hason-
lóan Sartre Zárt tárgyalásához vagy Beckett
Godot-jához.)

Talán nem könnyelmű föltételezés, hogy a ki-
tűnő kolozsvári rendezőnek, Tompa Gábornak
személyes mondanivalója van a kiúttalanság
metafizikai állapotáról, amelyet bizonyos érte-

lemben - más kelet-közép-európaiakhoz ha-
sonlóan - saját sorsaként élt át. Vonzódása Ca-
mus drámájához, amely nem naturalista módon,
hanem stilizáltan, modellszerűen dolgozza föl
ezt az állapotot, aligha szorul magyarázatra.
Ugyanakkor szembe kellett néznie a drámai
anyag - finoman szólva - kezelési nehézségei
vel. Mindenekelőtt azzal, ami a figurákat és ma-
gát a „cselekményt" a valósághoz köti, s még-
sem ábrázolható a pszichológiai realizmus
eszközeivel. Hiába mesélhető el a történet a
hétköznapiság szintjén, abból legföljebb egy
hátborzongató krimi vagy egy fekete komédia
születhetne. Anya és lánya az utolsó gyilkossá-
got készül elkövetni, hogy az összegyűjtött
pénzből a napfényes déli tengerpartra
utazhasson. Utolsó áldozatuk lenne a teával
megmérgezett és a folyóba dobott férfi, s bár az
anya kétszer is visszatorpan föl nem ismert
fiának halálba küldésétől, a gyilkosság végül is
megtörténik, egy né-ma tanú, a szótlan
enigmaként, fürkész figyelemmel járkáló Öreg
szolga jelenlétében. A

Mucsi Zoltán (Jan) és Spolarics Andrea (Martha)

szörnyű tettet Mária, a dráma ötödik szereplője,
Jan felesége leplezi le, akit a férfi szándékosan
távol tartott a családi viszontlátás bensőséges-
nek szánt perceitől.

Látszólag a lélektani realizmus síkján is
működik a „sztori". A tékozló fiú
meggazdagodva, pénzét fölajánlani tér vissza a
szülői házba, ahol szeretetet remél, ám a hideg-
rideg bánásmód annyira megfagyasztja, hogy
képtelen fölfedni kilé-tét. Ez lesz a végzete. Ha
nem titkolózna, és a szívére hallgatná, nem
következne be a tragédia. (Többszörös
tragédia, hiszen amikor kiderül az igazság,
Martha, a lány és az Anya is öngyillkosságot
követ e l . )

Lám, az őszintétlenség, a nyíltság hiánya tra-
gédiához vezet. Ez nem irónia, maga Camus így
foglalja össze drámájának tanulságát, mintegy
védekezésül azokkal szemben, akik a szemére
vetették kozmikus pesszimizmusát. Senkinek
sem kellene meghalnia, állítja Camus, ha Jan
nem titkolózna, s ez a fölfogás mindenképpen
okot adhat némi világszemléleti optimizmusra.
Mintha Oidiposznak azt mondanánk- az eredeti
gondolkodású Ambrus Zoltán mondta is -, hogy
elkerülhette volna a tragédiát, csupán ügyelnie
kellett volna: ne öljön meg öregembereket, és ne
vegyen feleségül nálánál idősebb nőt.

Furcsa módon mintha a magyarázkodó Ca-
mus maga sem akarná észrevenni, hogy Oidi-
posz-típusú tragédiát írt: metafizikai horrort. Ami
egy naturalista drámában képtelennek, sőt ne-
vetségesnek látszik, a filozófiai abszurdban ter-
mészetes és magától értetődő. A félreértés ezen
a síkon válik értelmezhetővé. Ha képesek va-
gyunk a hétköznapian profán motívumokat, a fo-
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gadót, a mérgezett teát, a személyazonosságot
hitelesítő útlevelet - az utóbbi „szerepeltetésé-
vel" Camus több változatban bíbelődött - össz-
hangba hozni a világba vetett ember egziszten-
ciális szituációjával, könnyebben elfogadhatjuk a
mű sajátos ambivalenciáját. Tagadhatatlan,
hogy a dráma szereplői az emberi létezés képte-
lenségének illusztrációiként „élőbbek", mint va-
lóságos, hús-vér alakokként. E. Freeman, a da-
rab egyik elemzője találóan jegyezte meg, hogy
az Olaszországba készülő Marthát, aki tényle-
gesen a darab központi alakja - noha a „natura-
lista drámában" inkább Jant gondolnánk annak -
, nehezen tudja elképzelni, amint a Mediterrán
Klubban whiskyt szürcsöl egy bronzbarnára sült
férfival. Martha a Holdat akaró Caligulával rokon -
a két dráma első bemutatója között alig több
mint egy év telik el -; ő is a lehetetlent kísérti
meg. A mániákus vágyakozás délre a három nő-
vér Moszkva utáni nosztalgiájából vagy Estragon
és Vladimir örökös „indulási kényszeréből"
ismerős. Martha éppúgy nem tud szabadulni szi-
tuációjától, ahogy Csehov és Beckett alakjai sem
tudnak.

A kettős síkon létező szereplők közül legmar-
kánsabb az öreg szolga. (A fordítás szerint
„szolgáló", de ezt magyarul csak nőkre mond-
ják.) Némasága csupán egyszer törik meg, ami-
kor a meggyilkolt Jan felesége, Maria kétségbe-
esetten Istenhez fohászkodik segítségért. „En-
gem hívtál?" - kérdezi az ajtón belépve az
asszonytól. A megzavarodott nő elveszetten
ismételgeti a könyörgést. Az öreg egyetlen szóval
válaszol: „Nem." Ez a darab utolsó mondata.
Már-most, hogy Camus szerint üres az ég, és
Isten helyett az Öreg válaszol, vagy a világba
vetett és magára hagyott ember a mindenütt jelen
levő né-ma Mindenhatótól kapta meg az
elutasító feleletet, tulajdonképpen mindegy.
Camus kísérlete, hogy megszemélyesítse a
színpadon az abszurditás mechanizmusának
működését, így is egyértelmű. És világos a
végkövetkeztetés is: az emberek közötti
kommunikáció lehetetlen, a dolgok
megismerhetetlenek.

Gyarló érzékelésem szerint a máskor kirob-
banóan nagyszerű Tompa Gábor rendezése
merő küzdelem a mű kettős természetével -
emberszabású sorsdrámaiságával és metafizikai
sterilitásával. Úgy tetszik, munkájához nem
kapta meg sem a fordító, sem a színészek fölsza-
badító együttműködését. Ami Horváth Andor
magyar szövegét illeti, hiányzik belőle az a hét-
köznapi beszédből kiinduló, ugyanakkor kissé
irodalmias, evokatív „klasszicitás", ami a szerep-
lők többségét - Maria kivételével - jellemzi.

Hideg és expresszív tónus, belülről izzó, lefoj-
tott szenvedély s kissé emelt dikció felelne meg a
drámai stilizálás fokának. Ehelyett a játék nélkü-
lözi a mérték, az arány és a forma fegyelmező
rendjét; a szereplők a naturalista színjátszás

Spolarics Andrea (Martha) és Meszléry Judit
(Anya) (llovszky Béla felvételei)

készletéből emelik ki a számukra megfelelőnek
látszó eszközöket. Így lesz Martha szikrázó filo-
zófiai agresszivitásából - a szöveg szerint soha,
valójában mindig mosolygó - Spolarics Andrea
játékában közönséges hisztéria, és az Anya ösz-
tönös megingásaiból és tragikai önmarcangolá-
saiból, amelyek egy modern Médeia fátumához
közelítenek, Meszléry Juditnál száraz szemek-
kel sírást imitáló lamentálás.

Valamivel könnyebb helyzetben van a darab
egyetlen ártatlan áldozatát, Mariát játszó Kozák
Ágnes, mivel ez a figura ábrázolható a leginkább
hagyományos, realista módon; elég hozzá a fér-
jét sirató feleség őszinte kétségbeesése. Az elő-
adás legteljesebb alakítása Győry Emilé, az
Öreg szerepében. Néma jelenlétének, jövés-
menésének mindvégig súlya van, s a rendező rá-
bízza a dráma legkényesebb pillanatát, amely-
ben az Anya fölismeri az útlevélből, hogy a fiát öl-
te meg. Győry erőteljes, néma mozdulattal, mint-
egy haragvó, bosszúálló Istenként az üvegkalic-
ka falára tapasztja a nyitott útlevelet - a bűntény
bizonyítékát -, ezáltal az Anyában lejátszódó (s
színészileg ábrázolható) dráma helyett az öreg
alakjára helyezve át a jelenet hangsúlyát. A
gesztus nem az Anyának, hanem nekünk, né-
zőknek - áttételesen az érzéketlen, né-ma
világmindenségnek, a létezés abszurditásá-

nak - szól. Eszerint Tompa Gábor a darab né-
hány elemzőjével szemben Jant, a sorsának te-
hetetlenül kiszolgáltatott embert tartja központi
figurának, az ő helyzetének metafizikai remény-
telenségét akarja megfogalmazni. Kiderül ez ab-
ból is, hogy a játék egy pontján szűk
üvegkalickájának metszően éles fényébe
állítva, testét - mint valami krisztusi korpuszt -
teljesen lemezteleníti, vízben fürdeti,
jelképesen megtisztítva és föloldozva bűneitől.
Kár, hogy Mucsi Zoltán játékából tökéletesen
hiányzik az átszellemítő erő, ami a köznapiság
szférájából az önmaga - és talán a világ -
megváltását önként vállaló krisztusi embert a
metafizika régiójába emelné.

S a végén a rendező is elkövet egy hibát: a fér-
je örökébe lépő, annak „küldetését" - prózaib-
ban sorsát - jelképes gesztussal folytató Maria,
ha már ugyanabba a testhelyzetbe kuporodik az
ágyon, önkéntes, mondhatni dacos kiszolgálta-
tottságát ruháitól megszabadulva, tekintetünk-
nek kitett pőreségében érzékeltethetné igazán.
Igy születhetne modern katarzis az üres égbe
visszhangtalanul fölcsapó zenegép szeretetet
facsaró „sweet" melódiájából.
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