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 KRITIKAI TÜKÖR 

örcsök Enikő (Tótné), Szula László (Tót), Ve-
ess Dóra (Ágika) és Kelemen József (Őrnagy) a
aposvári előadásban (Simara-fotó)

ingálva. Az egyes elemekben megnyilvánuló
bsztraháló szándék ellentmondásba kerül az
lőadás lebonyolításához feltétlenül szükséges
raktikus tényezőkkel. A kaposvári előadással
llentétben itt a játék kerete zavaros, míg maga
történet interpretációja egységesebb és végig-

ondoltabb.
Kovács Lajos alakításában az Őrnagy már

sak életfunkcióiban hasonlít emberhez, gondo-
ataiból tökéletesen hiányzik a szubjektív elem,
rzelmei pedig nincsenek, legfeljebb - jó vagy
ossz - kedve. Nem tervszerű taktikát követve
öri meg Tótot, hanem a belétáplált militáns
zellem belső parancsára végzi el szinte motori-
usan a „kiképzést". Fogalma sincs arról, hogy
ombol, így aztán némiképp szánalomra méltó,
mikor sugárzó arccal visszatér az ő kedves Tót-

ához, aki néhány perc múlva a mályváknál
négy egyforma darabba" szeleteli.

Sajnálatunkra persze leginkább Tót érdemes,
isz Örkény rajta szemlélteti a lelki terror külön-
öző technikáit. Czintos József alakításában Tót
lyan, mint egy elkábított áldozati bika, amit ki-
ángatnak a pocsolyájából, felpántlikáznak, az-
án az oltárhoz vonszolnak, ahol végre feleszmél
s felökleli a fenyegető bálványt. A játék kegyet-

ensége abból fakad, hogy aki ehhez az áldozat-
oz megmosdatja és felöltözteti, az saját lánya
s felesége. Mariska (Kovács Éva) a fiáért, Ágika
Zborovszky Andrea) az Őrnagy kegyeiért zsa-
olja ki tőle állati türelmét és bagatellizálja

megalázottságát. A rendező, Árkosi Árpád az el-
ső felvonásban plasztikus képekben komponálja
meg a családban végbemenő lassú eróziót, a
második felvonásban azonban, ahol a darab kis-
sé epikussá válik (a kaposváriak ki is hagyták
Cipriani professzor jelenetét), egyre nehezeb-
ben tartja fenn a feszültséget. Itt már öncélúvá
válik a Postás (Rappert Gábor) szerepeltetése,
aki minden jelenet végén bekerekezik, hogy né-
majátékkal vagy elnyújtott narrációval töltse ki az
átdíszítésekkel elkallódó időt.

Lengedeznek a világoskék és fehér selymek
Mária húsból-vérből való álszobrán; Glória
(Palásthy Bea) áll Szűz Máriaként az oltáron.
Hitet tápláló csodás jeleket ad - csodautánzatot
játszik el egy valódi csodákat nélkülöző korban.
Ám hogy az álcsoda valósnak hasson - hogy
nézőként elfogadjuk: meggyőzi a hívőket -,
látnunk kellene a merev „kőszobrot" és a kiemelt
pillanatokat, amikor a kő életre kel. Ha a
mozdulatlanság és a mozgás ha-tára
összemosódik, súlytalanná válik a jelenet -
hacsak nem azt akarják megmutatni: bár min-

A játék akkor vesz új lendületet, mikor a zsi-
nórpadlásról aláereszkedik a kerti budi, hogy
groteszk deus ex machinaként kis híján mindent
megoldjon. A közös vizelés eufóriájában a grá-
nátok, a csipogók, az éjszakai bevetések és az
éjszakai dobozolások nyomtalanul felszívódnak
az emlékezetben. Tót és az Őrnagy sörrel a ke-
zükben ücsörögnek a latrinán és énekelik a Gau-
deamus igiturt. Egy régi-régi nótát diákkorukból,
amikor még nem ültek naphosszat az aknatűz-
ben, vagy nem kellett zseblámpát szopogatniuk,
és nem volt vakolatlan fal a fejükben, amely min-
dig rájuk akar omlani. Mindig, kivéve ezeket a
pillanatokat, amikor nem kell rettegni, amikor
olyan megnyugtatóan közeli, pici és primitív
minden. Aztán a pillanat varázsa eloszlik, és az
egyik megöli a másikat. Ez amazt vagy az
emezt. Mi-ért? Amíg nincs válasz, van okunk
rettegni nekünk is.
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denki látva látja a csalást, de mert az igazságnál
jobban áhítják a hitet, szemet húnynak a hazug-
ság fölött. Ám mivel az előadás nem sugall efféle
értelmezést, a jelenet a szöveg meggyőző erő
nélküli illusztrációja marad. Apró részlet, mégis
árulkodik az előadásról, melyet többnyire ugyan-
ez az illusztrativitás jellemez.

Marinkovićnak, a kortárs horvát irodalom ve-
zető alakjának 1955-ből való drámája nem re-
mekmű, de sokat ígérő színpadi alapanyag. A
darab a középkori mirákulumok fordítottja: tanul-
ságos történet az egyház kebelébe megtért,
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majd a cirkuszba visszamenekülő artistalány ál-
dozattá válásáról. Cselekménye, figurái - a
megidézett műfaj mintájára-- modellszerűen át-
láthatóak. A dráma így egyrészt lehetőséget kí-
nál a rendezőnek arra, hogy kiemelje a groteszk
antimirákulum-jelleget, kidolgozza a darabban
felvillantott, de nem eléggé összefuttatott két ré-
teg - a templom és a cirkusz - együttesét, s így a
realisztikus ábrázolás szintjétől elemelt szín-padi
szituációkat teremtsen; másrészt arra is al-
kalmas a darab, hogy rendező és színészek elő-
bányásszák a szereplők modellszerűsége mögül
az egyéni színeket, életteli helyzeteket, meg-
teremtsék a figurák emberi hitelét. Bármelyik
megközelítésből elevenen szólalhatna meg a
parabola a manipuláció természetéről, a min-
denkori irányítókról és befolyásoltakról, csoda-
várókról, önjelölt csodatévőkről, kegyes és ke-
gyetlen hazugságokról.

A neves szlovén vendégművész, Janez Pipan
rendezte zalaegerszegi bemutató egy-egy moz-
zanatában mindkét törekvés nyomai felfedezhe-
tők, de az előadás egésze a - némileg megkurtí-
tott - szöveg és a szerzői utasítások túlzott tisz-
teletén alapul. Pedig ígéretes a kezdőjelenet,
amelyben nyüzsgő ördöghad lepi el a püspökség
grandiózus, barokk könyvtártermét (az impozáns
díszlet Dušan Milaveć és Boris Benčic munkáját
dicséri). A kép később visszatér: az álcsodát
megszervező Don Jere (Farkas Ignác) feltörő
kételye, félelme nyomán Mária-szoborral labdázó
bohóccal és ugrándozó ördögökkel népesül be a
templom. Ám a két groteszk részlet csak be-
tétszám marad a jobbára a történet lepörgetésé-
re koncentráló előadásban. (A „lepörgetés" oly-
kor szó szerint is értendő: a hosszadalmas nyitó
párbeszédben Szatmári György úgy hadar,
mintha mielőbb túl akarna jutni szövegén.) Alig
tör felszínre az anyagban bujkáló irónia, amely-
nek felbukkanása két alakításra korlátozódik.
Borhy Gergelyére a kedélyes, de nem veszélyte-
len kanonok szerepében és Balogh Tamáséra a
szerencsétlen sorsú zsebdiktátor cirkuszigazgató
alakjában. A váltások és az átmenetek az
előadás nagy részében hasonlóképpen rejtve
maradnak, mint az írásom elején fölidézett jele-
netben. A papok és vezetőik pozícióféltő, takti-
kus kapcsolata éppúgy kibontatlan, mint a hívők
viszonyulása egyházi elöljáróikhoz és a csodá-
hoz (amit kissé lagymatagon várnak és fogad-
nak) vagy a Glória és Don Jere között szövődő
érzelmi szálak. Glória - nem tudni, mikor - va-
lamely rejtélyes okból beleszeret a szenvtelen,
mindig dühös Don Jerébe, aki - ugyancsak nem
tudni, mikortól - szintén nem mutatkozik kö-
zömbösnek az egyfolytában szendén mosolygó
tisztelendő nővér iránt. Az elfojtások meghatá-
rozta érzelmi viszonyról azonban túlnyomórészt
a szövegből értesülünk. Arra, hogy Palásthy Bea
és Farkas Ignác egy átgondoltabb előadásban

Palásthy Bea (Glória) és Balogh Tamás
(Kozlovič) (Zója Gyula felvétele)

mennyivel kimunkáltabban tudta volna felépíteni
szerepét, az utolsó szín enged következtetni,
amelyben a két színész felmutatja a melodrámá-
ba hajló történet főszereplőinek esendőségét,
sejteti titkaikat, megvívott és megvívatlan belső
küzdelmeiket. A cirkuszi öltözőben az őszinte-
séghez megtért, de nyugalmát nem lelő Don Jere
a kissé kevély, ám a magabiztosságot csak szín-
lelő Glóriával találkozik, aki a salto mortaléval
egyszerre kívánna megfelelni a kihívásnak és
ugyanakkor rábízni magát sorsára. Kár, hogy a
lezárás ismét csak a lehetőségük alatt maradó
jelenetek számát szaporítja: a Glória halálát jel-

képező pillanat, amikor a hősnő selyemköpenye
visszahullik az öltözőbe benyúló (I) kötélhágcsó-
ra, a cirkuszi zenébe vegyülő orgonaakkordok
ellenére is súlytalan marad.
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