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olnay Zsuzsa (Krisztina), Kállai Ferenc (Tóth)
s Götz Anna (Mari) (Fábián József felvétele)

öbb szólamát Fonyó lstván, miért elégszik meg
zeme forgatásával és a „tótos" beszéddel, vagy
iért van az, hogy Götz Anna a legtöbbet a
acról tudja, minden más érzés és gondolat csak
gy pillanatnyi cezúra után feslik ki az arcán,
int a rajzfilm munkafázisaiban az egymásutáni
pró változatok önálló rajzai? Kétségkívül Tóth
ari is

merev, tapasztalatlan leány: de ez a fajta merev-
ség belső tartást, óvatosságot takar, amelyet vé-
tek „fababásra" venni. Nem másolom ide. ho-
gyan ír róla Mikszáth, ahogy belibben a füstös
férfipipatóriumba, az ominózus bálon: belesaj-
dulna a szívünk. Rékasi Károly - a rendezői ta-
nácstalanságból is eredeztethetően - csak
nyalka, csak snájdig, csak pénzsóvár. Hogy
lump is meg érzőszívű is - ezt lásd ismét Mik-
száthnál vagy egy korábbi színrevitel, vagy a film
felidézett emlékképében. Rékasi persze „külső-

ben" hozza Ferit, bár a gyakran összecsippentett
szem, a lefojtott hang kísértetiesen emlékeztet
Kozák Andrásra. Ha tudatos (ami elég nehezen
képzelhető), ha nem, erre figyelni kéne.

Kirí feltűnő csöndességével, jellemző erejű
flegmájával Bessenyei Ferenc (az ő jeleneteiben
láthatni a Noszty-féle világ minden cinizmusát),
és a csendességhez bölcsességet, józanságot,
óvó szeretetet társító Kállai Ferenc. Moór Ma-
rianna felületes, gonosz, elragadó Máli néni, él-
vezi a saját hangját, machinátori szerepét, dicső-
ségét, neki még a ruhája is kitűnő (Hruby Mária a
tervező). Sápadtabb Peremartoni Krisztina
Noszty Vilmaként, pedig éppenséggel vele is
történnek a dolgok. De nincs jogunk számon
kérni ott, ahol igazában nincs kin számon kérni
bár-mit is.

Mindenesetre Kopereczky kosa vagy Bube-
nyik inas dörmögései miatt is érdemes otthon le-
emelni a „Nosztyt". Megnyugszunk.

Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival
(Nemzeti Színház)
Színpadra alkalmazta: Karinthy Ferenc és Benedek
András. Díszlet: Pilinyi Márta m. v. Jelmez: Hruby Má-
ria m. v. Zene: Aldobolyi Nagy György. Rendezte: Gali
László m. v.

Szereplők: Bessenyei Ferenc, Rékasi Károly, Pere-
martoni Krisztina, Kállai Ferenc, Zolnay Zsuzsa, Götz
Anna, Fonyó István, Pathó István, Tolnai Miklós, Hor-
kai János, Moór Marianna, Ferenczy Csongor, Bartal
Zsuzsa, Szersén Gyula, ifj. Jászai László, Tahi József,
Kőmíves Sándor, Szélyes Imre, Lukácsi József, Mi-
hály Pál, Szirtes Gábor, Pápai Erzsi, Versényi László,
Végh Péter, Kun Tibor, Botár Endre, Tóth Edit, vala-
mint a Nemzeti Színiakadémia növendékei:

Szerelem, halál, tenger: e három főnév
kulcsfogalom a Romeo és Jeannette-ben.
Anouilh drámáiban szerelem és halál el-
választhatatlanul összetartozik, a magyar
fordítás nem is képes érzékeltetni a fran-
ciában oly hasonló hangzású kifejezések hangu-
lati összecsengését. Az élet mocskától, a hazug-
ságoktól megszentségtelenített érzelem a halál-
ban teljesedhet ki és tisztulhat meg, csak a nem-
lét küszöbét átlépve tűnhet el a két embert elvá-
lasztó másság, s ez az aktus a szexusnál
erőseb-

ben teremti meg a tökéletes egyesülés lehető-
ségét.

A szerelmi halála legősibb mitológiai-irodalmi
toposzok egyike, a 20. századi francia író
azonban létfilozófiává, mi több, valóságos
mániává fejleszti a műveiben minduntalan
felbukkanó motívumot. A negyvenes években
keletkezett klasszikus tragédia-
feldolgozásaiban - amelyek sorába a Romeo és
Jeannette is tartozik --Elektra, Medeia, Eurüdiké
alakja szintén a hazug élet helyett vállalt
elmúlás filozófiai téziséhez

nyújt alkalmat és ürügyet. A Romeo ésJeannette
ikerdarabjaként is felfogható Eurüdikében Henri, a
megszemélyesített Kaszás ki is mondja: „A halál
szép. A szerelem csak az ő birodalmában vi-
rágzik igazán." A féltékeny e századi Orpheusz
mítoszi elődjéhez hasonlóan nem állja meg,
hogyne nézzen halott kedvesére, s így nem hoz-
hatja vissza az életbe, ám a túlvilágon megadatik
számukra az elmúlhatatlan, kimerevített, válto-
zást nem ismerő boldogság. Már ha ez a rájuk
tukmált, kényszerített mozdulatlan öröklét annak
nevezhető.

A Romeo és Jeannette sem kevésbé didakti-
kus, de nem annyira túlírt színmű. A shakes-
peare-i példakép távoli unokaöccse itt Frederick
névre hallgat, s egy szét- és elzüllött család jó-
zan, unalmas, de rendes „kishangyáját" szándé-
kozik oltár elé vezetni. A bemutatkozó családlá-
togatásból azonban egy nap alatt végzetes
szenvedély bontakozik ki: Júlia helyett annak
húgát, a kócos, szabad vadócot szökteti meg a
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vőlegényjelölt. Jeannette testesíti meg mindazt,
amit Frederick elutasít: a rendetlenséget, a lusta-
ságot, a szűziesnek nem nevezhető életmódot és
a hazugságot; erotikus vonzása, titokzatos lénye
mégis felkavaró hatással van a férfira. Egyetlen
zavarba ejtő, átbeszélgetett szenvedélyes éjsza-
ka és Júlia zsaroló öngyilkossági kísérlete elég
azonban, hogy Frederick visszatérjen a házba, a
látszólag helyes kerékvágásba, hogy aztán meg-
adóan hazainduljon felgyógyult arájával.

A halál rafináltan közelít: első alkalommal a
praktikus észjárású „anyósnéni" vágja le mit sem
sejtve Jeannette kedves kiskakasát; véres köté-
nye és maga a tetem dramaturgiában jártas né-
zők számára már utal az elkerülhetetlen végre.
Az erdőbe szökött szerelmeseket felkereső cini-
kus fivér is gyilkosságról és halálról példálózgat,
mígnem a búcsúzó Jeannette - aki bánatában
gyorsan férjhez ment gazdag szeretőjéhez -
közös öngyilkosságért könyörög Frederickhez.
Mind a ketten elhagyatottak, kifosztottak, s a
szerző logikája szerint éltükben nem őrizhetnék
meg szerelmüket: a hétköznapok felmorzsolják
a vágyakat és érzéseket - a tenger hullámai
nyelik el hát utolsó, egyetlen ölelésüket.

Sztárek Andrea (Jeannette) és Mihályi Győző
(Romeo) (Koncz Zsuzsa felvétele)

A remekműnek nem nevezhető, de líraiságá-
ban szép alapanyaggal szemben Szikora János
tehetetlennek bizonyul. Rendezésében költé-
szet és elementáris szenvedély helyett földhöz-
ragadtan üres okoskodás, érzelmi vibrálás hiá-
nyában szóáradat zúdul ránk. A minduntalan
felhangzó érzelmes sanzon szövege árulkodó:
Parte-moi d'amour - csak beszélnek a szere-
lemről, ahelyett, hogy a rivaldán átsugározna
valami az izzásából. A kihűlt, langyos színészi
játék leginkább Mihályi Győző egyre idegesí-
tőbb modorosságában érhető tetten. Frederick
nyársat nyelten toporog és dörmög, Szikora
egykori Romeójára rákövült az elegáns világfi
flegma póza. Hozzá képest Sztárek Andrea ki-
módoltságában is élőlény. Jeannette látszóla-
gos romlottsága, hazugságai mögül kitűnik va-
cogó tisztasága; a férfiész számára követhetet-
len kristálytiszta női logika szerint akkor hű, ha
csal, mert nem kötözi magához szerelmét, egy
elfogadhatatlan életre kárhoztatva. Sztárek ér

zékeltetni tudja ezt a nehezen érthető ambiva-
lenciát, a furcsa lány zilált lényének, ha nem is
sokszínűségét, de néhány árnyalatát: ebben az
illúzióban még művi hangsúlyai, beszédének
mesterkéltsége sem rendítenek meg, a figura
ezt is elviseli.

Az eklektikusan sokféle színészi magatartás a
rendező engedékenységéről tanúskodik. Az elő-
adásnak nincs egységes alaptónusa, a nézőnek
az a benyomása támad, hogy mindenki olyan fi-
gurát jelenít meg, amilyet önmagának kitalált. Ha
nem így van, az még rosszabb. Balogh Erika Jú-
liája megadóan eminens; szorosra fésült kontya,
fekete-fehér visszafogott eleganciája ellentétes
Sztárek (ki tudja miért?) combközépig felhasított
fehér ruhájával. Apjuk (Szombathy Gyula) úgy-
nevezett bohém külsőt öltött: fején busa paróká-
val, eltúlzottan karikaturisztikus viselkedésmód-
dal; leendő „anyósméniként" pedig Schütz Ila fe-
szeng alázattal, szüntelen tevés-vevést mímel-
ve, szigorúan célszerű viselkedésű, józan gaz-
daasszonyként. Ebben a röhejes álszociológiai
panoptikumban egyetlen ember kísérli meg a le-
hetetlent, hogy lelket leheljen elnagyoltan sema-
tikus szerepébe. A fivér, az elhagyott és elzüllött
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ucien Kőszegi Ákos alakításában lepusztultsá-
a, rosszullétei, hosszú, önsajnálattal teli mono-

ógjai, keserűséggel leplezett érzelmessége és
iüresedése által felvillant valamit abból a han-
ulatból, amelynek az egész előadást át kellett
olna hatnia.
Szikora avarral beszórt színpada túl nagy eh-

ez az intimebb tér után kiáltó műhöz. A nyitott
eranda, a kert, a nézők iránti figyelmességből
ehajtható oldalú és ezáltal tökéletesen éssze-
űtlenné váló erdei bódé, a szélgép által kavart
or és levelek felhője csak szépeleg, s hasztalan
róbál a látvány erejével hatni, ha a játék üres.

Csiszár Imre, úgy tűnik, megfogadta Benno
esson tanácsát, amely szerint „Brecht
alamennyi színdarabját újra meg újra ki kell
róbálni, a »klasszikusokat« éppúgy, minta
oraiakat és a kevéssé vagy egyáltalán nem

smerteket". Nem tudom persze, emlékezett-e e
ap Brecht-összeállítására, amely Bessont
dézte, amikor két, valóban ritkán játszott
recht-tandráma színrevitelére vállalkozott az
rany János Színházban; ám alighanem jó
kunk van feltételezni, hogy rendezői alkatának
egfelelő irodalmi (és színházi) anyagra talált e

ét, jó hatvan évvel ezelőtt született darabban.
siszár vonzódása Brechthez régi keletű, A
zecsuanijólélektől a Galilei életén s a nemzeti-
eli Kaukázusi krétakörön át logikusan vezetett
tja e tandrámák kopogós keménységű. racio-
ális színházáig.
Legújabb előadását nézve legelőször arra a

érdésre kellene választ kapnunk, hogy a
endező merőben kísérleti alapanyagnak
ekintette-e e tandrámákat, amelyeken sokszor
ipróbált, újra és újra továbbfejlesztett stílusát,
ramaturgiai koncepcióját tökéletesítheti,
vagy olyan játékoknak, amelyek színpadra
llításával megkerülhetetlen mondanivalója van
z Arany János Színház közönsége számára.
szintén szólva e tandrámák a rendező kezén
gyaránt válhattak volna formai játékokká vagy
letveszélyes és föl-zaklató kortársi történetekké.

műfaj persze sok tekintetben meg is
atározta, hogy mit tehet a színrevivő: az
gitatív célzatú példázatok kerek-re zárt
ormája, logikai láncolattá szervezett epikus
selekménye és történetmondása min-

Hová lett a legendás térszervező képzelet, az a
régi Romeo és Júlia, a színház tétje? Parle-moi

d'amour... cseng a néhány fázós néző fülében a
dal; szomorkás eső szitál a Nagymező utcában,
hazafelé menet, az aszfalton nedves avar hever.
De ki beszél itt szerelemről?

Jean Anouilh: Romeo és Jeannette (Arizona Színház)
Fordította: Morvay Theodóra. Díszlet: Csík György.
Jelmez: Tordai Hajnal. Zene: Szikora János. Rendező-
asszisztens: Kő Árpád. Rendező: Szikora János m. v.
Szereplők: Mihályi Győző m. v., Sztárek Andrea, Ba-
logh Erika, Kőszegi Ákos, Szombathy Gyula, Schütz
Ila, Tándor Lajos.

denre inkább alkalmas, mint emberi szenvedé-
lyek, konfliktusok kibontására: rácsodálkozha-
tunk a forma tökélyére, és alaposan fontolóra ve-
hetjük az „iskolaoperák" tanulságait, ám a figu-
rák sorsában - hisz épp ez az elidegenítés célja
- aligha osztozhatunk.

Az Aki igent mond, és aki nemet mond példá-
zatában - amely egy japán dráma angol átdol-
gozása nyomán született, s amelyet 1931-ben
mutattak be először - Brecht egy epikusan elő-
adott történetet ismétel meg - ellenkező előjelű
végkifejlettel. A játék főszereplője A kisfiú, aki
nagybeteg anyjának gyógyszert szeretne hozni
a hegyeken túlról, ezért vállalkozik a veszélyes
kalandra, s A tanítóhoz és csapatához szegődik,
ám a megerőltető hegyi menetelésbe ő is bele-
betegszik. Társainak dönteniük kell, sorsára
hagyják-e a heggerincen, ahogy a szokás és a
törvény diktálja, vagy visszafordulnak és meg-
mentik az életét. A tantörténet első változatában
A kisfiú aláveti magát a szokásoknak, s vállalja a
pusztulást, míg másodjára megtagadja az íratlan
törvényt, s rádöbbenti társait, hogy az „új hely-
zetben újból fonttilóra kell venni mindent", ekként
megmenekül.

Csiszár, az előadás tanúsága szerint, ugyan-
csak komolyan vette a dráma műfaji megjelölé-
sét; „iskolaoperának" játszatja színészeivel a
történetet. A rendezői hangsúly ezúttal az operá-
ra kerül: az előadás akusztikai világának szug-
gesztivitása és kidolgozott precizitása zárójelbe
teszi a történetmondás didaxisát.

Pontosabb megjelölés híján azt kell monda-
nom, „próza-operának" lehetünk szem- és fülta-
núi az előadáson; amelyben a kimondott szavak,
az erőteljes gesztusok, a rituálisan celebrált cse-

Róka Attila (A kisfiú) és Andai Katalin (Az anya)

KOVÁCS DEZSŐ

TANOK ÉS DRÁMÁK
BERTOLT BRECHT: KÉT EGYFELVONÁSOS


