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NÓRA ÉS MIHÁLY
KÉT ELŐADÁS NYÍREGYHÁZÁN

Erős évadja volt a nyíregyházi színháznak,
hiszen Shakespeare (A velencei kalmár),
Ibsen (Nóra), Szerb Antal (Utas és holdvilág),
Shaw (Szent Johanna), Dürrenmatt
(Ötödik Frank) adta a műsor gerincét, s persze e
súlyos drámák mellett könnyedebbek is
szerepeltek a repertoárban. Ebből a kínálatból
ezúttal kettőről írok.

Ibsen feketében

Mi késztet egy fiatal, a főiskolát épp hogy befe-
jező rendezőt arra, hogy a Nórát vigye színre?
Mond-e ma nekünk valamit ez a dráma? Mit
kezdhetünk az emancipációs tematika e korai
darabjával? Érdekel-e valakit a babaházszind-
róma, az a családmodell, amelyben a férj min-
denható, s a feleség ugyanolyan gyermeklétben,

kiszolgáltatottságban van tartva, mint a tényle-
ges gyerekek? A kérdésekre papírforma szerint
csak tagadó választ lehetne adni. De hol érvénye-
sül manapság a papírforma?

Bagossy Lászlót sem érdekelték a darabra
rárakódott, megkövült előadás-hagyományok, s
úgy kezdte olvasni a drámát, mintha most cso-
dálkozna rá először. Nyilvánvaló, hogy ismerte,
tanulmányozta a darab s az előadás elméleti és
kritikai irodalmát, de a műről kialakította a maga
egyedi képét, s ehhez a próbamunka során is
következetesen ragaszkodott.

Milyen ez a kép? Kíméletlen és szeretetteli. Az
alaptónus sötét, s csak imitt-amott villan elő egy
kis fénysugár. A rendezőt nem a lázadó nő prob-
lematikája érdekelte-valljuk be, ez a mű legrom-

Pregitzer Fruzsina (Nóra) és Gazsó György
(Helmer) az Ibsen-előadásban

landóbb, legkevésbé időálló rétege -, hanem a
családon belüli viszonyok hazugsága. Annak ér-
dekében, hogy ezt a hazugsághálót ábrázolhas-
sa, megtisztította a darabot a romantikus, szen-
timentális túlzásoktól. Németh László fordítását -
ahol kellett - megkeményítette, érdesebbé,
veszekedésre alkalmasabbá tette. Elhagyta a ta-
rantellapróbát, szikárabbá tette Rank doktor sze-
repét, nem hangzik el a „Köszönöm a tüzet"
könnyes nagyáriája, élesebbek lettek a házastár-
sak közötti dialógusok.

Az előadás a stúdióba készült, s annak a terét
is leszűkítették. Bagossy Levente játéktere alig
nagyobb egy bokszringnél, s anélkül, hogy köz-
vetlenül bármi is utalna e küzdőtérre, nem lehet
nem asszociálni rá. Sötétbarna-fekete falak, a
kijárat is, a Helmer szobájába vezető átjáró is
olyan, mint egy labirintus, nincs egyetlen lakályos
zug ebben a lakásban. A bútorok szintén sötét
árnyalatúak, Földi Andrea ruhái is. Szűrt fények
vagy éles fénynyalábok adnak némi világosságot
a térben. A látvány akár metaforikus is lehetne,
mindent előre elmondhatna a darabról, de a
tervező-rendező testvérpár elkerüli ezt a veszélyt,
és a díszlet-jelmezvilág nem válik szájbarágóssá.

Az előadás egésze sem didaktikus. Ez minde-
nekelőtt annak köszönhető, hogy a rendező és a
színészek a szereplők közötti játszmák lebonyo-
lítására, érzelmi feltöltésére koncentráltak. Eb-
ben a fekete közegben nagyon könnyen lehetne
élesen ellentétes jellegű és igazságú figurák har-
cára redukálni a mesét. Bagossynál minden sze-
replőnek megvan az igaza is meg a tévedése is.
Mindenkit a jóindulat és a másik iránt érzett
szeretet, megbecsülés hajt, de amint a legcseké-
lyebb súrlódási felület is kialakul, a kezdeti szán-
dékok és elhatározások szertefoszlanak, s marad
a konfrontáció. A legtöbbet elhangzó szó a be-
csület egy olyan világban, amely a becstelenség-
re, a hazugságra, a csalásra épül. Meg az öncsa-
lásra, az önbecsapásra, a képmutatásra.

Ebben a világban vergődnek a szereplők - meg
mi. S innen nézve rögtön érthetővé válik, miért
vállalkozott e darab rendezésére Bagossy.
Döntésében az is közrejátszhatott, hogy a drámá-
ban remek szerepek vannak, a történet mindig
közönségsiker, s egy kezdő rendezőnek életre
szóló tanulságokat kínáló feladat.

A színészek pontos, fegyelmezett munkával
szolgálták az előadást, de ennél sokkal többet is
tettek. Feltételezem, hogy a szöveg szikárítása
nem válthatott ki osztatlan színészi elégedettsé-
get, hiszen valamitől megfosztattak. Ugyanakkor
többletlehetőséget kaptak azáltal, hogy e puritán
formában rendkívül plasztikussá lehet tenni a
figurát. A három főszereplő, Pregitzer Fruzsina,
Gazsó György és Szigeti András élti is ezzel a
lehetőséggel.

Szigeti visszafogottan, halkan, de természete-
sen közlekedik a Helmer-lakásban, otthon van
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benne, ugyanakkor idegen is. Éppen csak sejteti,
finoman érezteti, hogy Rank szerelmes Nórába.
Az orvos látszólagos nyugalommal és szakmai
beletörődéssel viszonyul a betegségéhez, amit
nagy önuralommal próbál eltusolni, de időnként
kitör belőle a meg nem értettség, a fájdalom, az
elkeseredettség.

Gazsó György Helmere egyszerre kemény és
siránkozó, puha lény. Életidegen figura, aki már-
már monomániásan ismételgeti azokat az elve-
ket, ideálokat, amelyek valaha érvényben voltak,
de mára kiürültek. Nórához való viszonya meg-
lehetősen felemás. Az egyik pillanatban babus-
gatja, a másikban lehordja, mint egy gyereket. Nóra
viselkedése teljesen megzavarja, értékrendje ro-
mokban, sem magával, sem a családjával, sem a
bekövetkezett helyzettel nem tud mit kezdeni.

Nóra: Pregitzer Fruzsina. A színésznő nem a
szokásos fejlődéstörténeti megközelítésben
mutatja meg ezt a nőt, hiszen már az első
perctől kezdve szuverén egyéniség, akinek - s
ez sem

Szabó Márta (Erzsi) és Megyeri Zoltán (János)
az Utas és holdvilágban (Csutkai Csaba felvé-
telei)

szokványos szerepértelmezés - humora van. Ez a
Nóra mindenekelőtt naiv, s nincs tudatában
annak, hogy a tettei milyen következményekkel
járnak. Számára a bevásárlásnál elkövetett túl-
költekezés, az édesség titkos élvezete meg az
adósságba keveredés alig megkülönböztethető
vétkek. Most ez utóbbi miatt tört ki a botrány, de
ha ez nem kerül napvilágra, akkor máskor más -
lehet, hogy ennél sokkal kisebb „ügy" - miatt
lenne egyértelmű a házastársi kapcsolat elhibá-
zottsága. A baj az, hogy az üvegbura alatt nem
alakultak ki más kapcsolatok, így védtelenek let-
tek mind a ketten.

A dramatizálás lehetetlensége

Reménytelen vállalkozásnak tartom Szerb Antal
különleges hangulatú, külső cselekményesség-
ben szegény esszéregényének, az Utas és hold-
világnak színpadra adaptálását. Természetesen
végigkövethető Mihály céltalannak tűnő kóborlá-
sa, maga elől menekülő vándorlása, felvillantha-
tók a főszereplő találkozásai, bemutatható Mi-
hály feleségének, Erzsinek a párhuzamos törté-

nete - mint ahogy ezt Galambos Péter meg is
tette-, de a lényeg, a lélekben játszódó történés,
a divatosan borzongató miszticizmus, az Itália
iránti olthatatlan szerelem, a szépség kultusza
hogyan érzékíthető meg? Hogyan jeleníthető
meg az a pár mondat, amelyben felidéződik
Hallstatt, az osztrák tengerszem melletti kisvá-
ros, mint az egyik szereplő öngyilkosságának
helyszíne? Ahogy kérdéseim sokasodnak, úgy
fokozódik hiányérzetem.

Galambos Péter azonban nemcsak dramati-
zálta a regényt, hanem a díszleteket is ő tervezte,
s az előadást is ő rendezte. Igazi szerzői színház
részesei lehettünk hát az ugyancsak a stúdióban
játszott előadáson. De a dramaturg mellett sem a
tervező, sem a rendező nem tudta megoldani a
feladatát. Galambos olyan szimultán teret hozott
létre, amelyben egymás mellé kerül a velencei
hotelszoba, Ervin, a szerzetes barát cellája, kocs-
ma, falusi kunyhó és Sári párizsi lakása. A hátte-
ret itáliai építészeti fragmentumok díszítik, hát-
térben festett ciprus. A terek nincsenek elválaszt-
va, de nem is folynak egymásba. Ugyanabban a
térszeletben több helyszín eseményei is zajlanak,
nincs megteremtve a hangsúlyos és hangsúlyta-
lan térrészek dinamikája. Galambos végső soron
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festői díszletet, de nem jól funkcionáló, illetve
rosszul használt teret hozott létre.

Amit a dramaturg és a tervező nem oldott meg,
azt a rendezőnek nagyon nehéz korrigálni. Ha
pedig a három egy személy, szinte reménytelen
vállalkozás. A stúdiótér nagyjából megszabja a
játékmódot is, hiszen a kicsi helyszín nemigen
engedi meg a széles teátrális gesztusokat, a sza-
valást stb. Ugyanakkor civillé sem lehet válni. A
nyíregyházi színészek sokat játszottak és
játszanak stúdiókörülmények között, tehát aligha
hihető, hogy őbennük van a hiba, ha az előadás
színészileg csupán vázlatos. Nem alakulnak ki
szituációk, a szereplők jobbára a regény epikus
szövegét mesélik el, nem születnek jól körülha-
tárolt jellemek, éppen ezért a színészek legtöbbje
a bevált színpadi eszközök, az általános színját-
szás biztonságába menekül. Ez még Kerekes
Lászlóra is igaz, aki a főszerepet, Mihályt alakítja,
de magára marad.

Mégis hat az előadás. A titok nyitja: Szerb
Antal. A közönség történetet akar látni, s itt még-

Sok a tegnapi színház
„unhatta
meg" Verebes István, am
alatt megnyílt Tüköry
a Komédium Színház
néven indította el 1991-
elnevezés markánsan jelezte
rozó jegyének a jelenidejűsé
tekintő koncepciót. Úgy tűni
házi direktorként is kulcsfon
aktualitás érvényre juttatásá
napos beszédtémák, divato
mezték az idei évad bemuta
lág manipulációi Dürrenmat
szatírájában; az idegengyűlöl
kalmár című Shakespeare-sz
vesztitizmus, homoszexualitá
meg könnyedén a Van, aki
változata, melynek napi frisses
gal is megpróbálták erősíteni.
zói réteg karikatúrája révén le
még a Hyppolit, a lakáj műsorr

Ugyanakkor a kézenfekvő
legkézenfekvőbb darabokat v
szott vagy kevésbé ismert mű
gerincét. S ez a mai körülmé

iscsak lejátszódik egy érdekes sztori. Különleges
emberi sorsokra kíváncsi, s abban sincs hiány.
Gyönyörű és találó mondatok hangzanak el, hisz
Galambos hű maradt a szöveghez, márpedig
Szerb Antal szövege remek.

Henrik Ibsen: Nóra (nyíregyháziMóriczZsigmondSzínház)
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Jelmez: Szűcs Edit m.v. Asszisztens Kókai Mária. A
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előadást rendezte: Galambos Péter m.v.
Szereplők:Kerekes László, Szabó Márta, Megyeri Zol-
tán, Gazsó György, Varjú olga, Safranek Károly, Incze
Ildikó m.v., Csoma Judit, Gados Béla, Szirbik Bernadett
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első Shakespeare-rendezéséül, s hírlik, hogy an-
ti- és filoszemita visszhangja egyaránt volta bemu-
tatónak. Pedig Telihay rendezése nem a zsidókér-
déssel foglalkozik, az előadás nem a fajgyűlölet napi
vezércikk szintű megközelítését kínálja.

Menczel Róbert komor színpadképe egybe-
mossa a különböző helyszíneket, a romantikus
Belmont és az üzleties Velence eredetileg elütő
színeit: a lagúnák vizére kis szigetként úszik be - a
hatvanas-hetvenes évek „fehér telefonos" film-
jeinek dizájnjával - Belmont. A két világ egyne-
művé válik, hiszen itt is, ott is pénz és érzelem,
üzlet és szerelem körüli kockázatvállalás áll a
középpontban. Érzelem és érdek patikamérlegén
egyensúlyoznak a fiatalok - úgy látszik, nem is
rosszul, ám végül mégsem sikerül kitörniük a zárt
világok szorításából. A sérelmek és megtorlások
láncreakciójára épülő játék ugyanis a kitörési
kísérletek kudarcáról is szól: itt mindenki
menekül. Bassanio az Antonióval való viszonyból,
Shylock és lánya a gettólétből, Portia az atyai
végrendelkezés béklyójából, az aranyifjak a kira-
katvárosból, Velencéből szabadulnának. A fiata-
lok üldözési jelenetével, a meghajszolt Antonio
kifulladásával indul az előadás, s az útkeresés, a
beszorítottság képei végigvonulnak a játékon.

SEMMI
NYÍ
nálunk. Talán ezt

ikor az igazgatása
utcai intézményt
a Mai Naphoz

ben. A szokatlan
a színház meghatá-
get, naprakészséget
k, Verebes nyíregy-
tosságúnak tartja az
t. Időszerű, minden-
s problémák jelle-

tóit: a pénzügyi alvi-
t Ötödik Frank című
et kérdése A velencei
ínműben. A transz-
s témáját fricskázza
forrón szereti zenés
ségét a zenei anyag-
Az újgazdag vállalko-
hettek mai áthallásai
a tűzésének is.

témákhoz nem a
ették elő; ritkán ját-
vek alkották az évad
nyeket nézve - kü-

lönösen egy vidéki színház esetében -
mindenképpen elismerésre méltó, még ha a
produkciók többségére jellemző fiatalos,
lendületes csapat-játék nem hozott is létre
minden esetben minőségi produkciót...

Velencei yuppie-k

A shakespeare-i életmű egyetlen kényes darabja
A velencei kalmár. Shylock, a zsidó uzsorás fő-
szereplővé növesztett, ellentmondásos epizódja
némileg vakvágányra futtatta a dráma valódi
problematikáját, amelynek elemzése helyett a ta-
nulmányírók, rendezők többsége leginkább azt
vizsgálja, hogy antiszemita-e a darab, s ha igen,
akkor miért nem... Nálunk a Nemzeti Színház
1986-os felújításáig tiltott műnek számított, majd
az azt követő év két vidéki - kecskeméti és pécsi
- előadása után megcsappant az érdeklődés a
darab iránt; a kilencvenes évek Közép-
Európájának politikai széláramlatai ismét
kellemetlenné tették műsorra tűzését. Telihay Pé-
ter most mégis A velencei kalmárt választotta

Csakhogy nincs hová menekülni: a holdfényes
Belmont hamis idillje helyett a ráébredések, esz-
mélések keserűsége vára fiatalokra is. A színpa-
dot borító vizen a közlekedést segítő, kis alkalmi
hidacskákat az előadás végére lassan felszedik -
egyszerű, de hatásos metaforája ez nemcsak az
élettér beszűkülésének, az együttélés, a kapcso-
latteremtés ellehetetlenülésének is.

Gazsó György Shylock-alakítása szakít a ko-
rábbi szélsőséges, egyoldalú értelmezésekkel,
amelyek leginkább vagy torz, ördögi figurának,
vagy tragikusan fenséges hősnek, netán
„népszínműzsidónak" mutatják az uzsorás alak-
ját. Gazsó - Vas István értelmezéséhez igazodva -
bigottan puritán férfit, szigorú, fegyelmezett
jellemet formál, aki kénytelen visszafogni érzése-
it, hiszen bármikor a velencei maffiózók pogrom-
jának áldozatává válhat. Amikor azonban úgy
érzi, hogy a jog mellette áll, leplezetlenül felszínre
tör benne a megalázottságából fakadó gyűlölet

Ellenfele, Antonio szerepét nemcsak a „nemis
tudom, mért vagyok szomorú" soraira, hanem a
Shylockot nyíltan gyalázó - „Kutya vagy - mon-
danám most is örömmel / S megrúgnálak, leköp-
nélek megint" - szitkozódására is alapozza Dóczy
Péter. Antonio indulatos, vad férfiember kellemes
világfi helyett, akit ugyanúgy a szenvedélyesség
jellemez, minta befelé forduló, mély lelki életet élő
zsidót. A határtalan szenvedély emeli ki kettősüket
a velencei összképből. Shylockot nem vallása,
Antoniót nem homoerotikus vonzalma teszi
idegenné, hanem erőteljes érzelmi indíttatásuk,
amellyel nem tudnak mit kezdeni a heves, de
felszínes - a színház stúdiósai által harsány
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