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ercekig bizonytalannak látszik, vajon meddig
ehet el felszabadultságban - és e felszabadult-

ág kimutatásában - ez az asszony, de aztán
elleli és magabiztosan játssza végig Christine
tját: a beszorítottságból fakadó elszántsággal
állalja egyéniségét. Még a gyilkosságban is
onzó asszony - ilyen a göröggel vegyes ameri-
ai lélektani igazságszolgáltatás avagy Telihay
rtelmezése. Tímár Évának az O'Neill-dráma

egigazabb szerepében mindenesetre megint
éltó játéklehetőség jutott.

A Brant-szerelem egyébként itt tényleg
zerelem, azazhogy bosszú ide vagy oda, Brant
zereti Christine-t. Főleg az első felvonásbeli
rant adja ezt hitelesen, amikor is a
ajóskapitányt Seress Zoltán játssza. A második
elvonásban, amikor ugyanez a szerep Andorai
éteré, a figura elszánt ugyan, de kevésbé hevül
igaz, közben történt egy s más, például Ezra
egölése.

Ez a fura szereposztás, a figura megkettőzése
özépponti eleme Telihay Péter rendezésének -
émileg túl is növi az egyébként is árnyalat-
azdag, következetes értelmezést. Brantről tud-

uk, hogy maga is Mannon, és a Mannonok
agyon hasonlítanak egymásra - praktikusan
ehát nem kizárt, hogy szerepét az első részben
z a Seress Zoltán játssza, aki a másodikban
ajd Orinként lép színre; ekkor viszont Brant

ehet Andorai Péter, aki Ezraként meghalt az első
ész végén.

Mondom: nem lehetetlen, nem is képtelenség.
iszen a Seress-Brantbe lángolón szerelmes
hristine valójában a fiába, Orinba is szerelmes;
i több, Lavinia, aki szintén szerelmes Brantbe,

e főleg az Andorai-félébe, mint tudjuk, az apjába
s szerelmes.

Es mégis: ebben az előadásban nincsen Brant.
an ugyan helyette egy kísértet, aki különféle
lakokban jelenik meg, de drámai figura nincsen,
sak illusztráció. A Mannon-átok, az ősbűn il-
usztrációja, meg a tézisé, hogy a Mannon-bör-
önből élve nincs menekülés.

Ami engem illet: elfogadni, sőt, kedvelni akar-
am Telihaynak ezt az ötletét. Ha másért nem,
zért, mert megcsavarja kicsit ezt a néha már-
ár unalmas gyűlöletvágtát, és kínál valamit,
min el lehet töprengeni, miközben egymást és
agukat nyírják a szereplők a színpadon. Bírnám

s érvekkel a rendezői fogás mellett - ha a színé-
zek meggyőztek volna.

Seress Zoltán - aki aligha saját ötletből fogal-
azta Orint kezdetben infantilisre, később kissé

atatonra - jobb Brant; igaz, ő az első, ő teremti
eg az illusztrációt. Lángoló Christine-nel és

emény Laviniával. Utána Andorai - már az Ezra-
yilkosság után, a menekülési terveket szövö-
etve - túlságosan hasonlít saját Ezra Mannon-

ára: Brant tétova és elnehezült. Brant tehát eltű-
ik - vagy éppen most válik azzá, ami valójában:
ramaturgiai segédeszközzé?

Erény vagy sem: Telihay rendezése elsősor-
ban erről az - inkább színházi-technikai, mint
tartalmi - problémáról szól. Az amúgy szabályo-
san, a rendező által kijelölt mederben csordogáló
harmadik rész - a megannyi szimbolikus válto-
zással, reinkarnációval, didaxissal agyonzsúfolt,
majdnem megoldhatatlanul illusztratív jelenetei-
vel-enged elgondolkodni ezen, miközben észre-
véteti, hogy sem a rendező, sem az író nem
gondolt itt túl sokat a Hazelt és Petert játszó
színészekre, ezúttal Bognár Gyöngyvérre és Mé-
száros Tamásra. Eléggé lehetetlen szerepek, ha
belegondolunk: a puszta normalitást, az elvisel-

Érdemes-e Pintert úgy játszani, mintha modern
kori társalgási drámák szerzője volna? Erre a
kérdésre a közelmúltban két válasz született:
egy igen és egy nem. Az előbbit a Pesti
Színházban, az utóbbit Pé-
csett láttuk.

Mind a pesti Árulás, mind a pécsi Születésnap

hangsúlyozottan színészközpontú előadás. Szín-
házi hatásuk elsősorban a színészi kifejezőesz-
közökre épül: a gesztusokra, a mimikára, a be-
széddallamokra, a hangsúlyokra. Ezek rajzolják
ki az alakok kontúrjait (szerencsés esetben
mélységeit is), miközben a figurák - a történetet
követve - kapcsolatba lépnek egymással. A köz-
tük lezajló események színpadi helyzetek lánco-
latát hozzák létre. Az előadás azt érzékelteti, hogy
a szereplők miképpen viselkednek az egymásra
épülő szituációkban: elmozdulnak-e kezdeti stá-
tusukhoz képest, átformálják-e kapcsolataik há-
lóját, befolyásolják-e saját életük emberi felté-
teleit.

A Pesti Színházban látható Árulás szereplői
megszokásaikba belemerevedett középkorú
nagypolgárok. Keserű, csalódott embereket lá-
tunk, akik nagyon kulturáltan viselik azt az üres-
ségérzést, amely az idő múlásával, az öregedés-
sel egyre kínzóbbá válik számukra, mint ahogy
nagyon kulturáltan próbálták kezelni a meglehe-
tősen kényes kapcsolatokat is. Kulturáltságuk
megóvja őket a megrendüléstől, ugyanakkor
meg is akadályozta őket abban, hogy szenvedé-
lyeikkel áttörjék létük társadalmi kereteit, tágít-
sák emberi lehetőségeiket.

hetetlenül üres jó modort szegezni szembe az
őrült világgal? Még szerencse, hogy Jakab Ta-
más Seth szerepében legalább mondatismétlő-
sen dadog. Mint egy görög kórus.

Eugene O'Neill: Amerikai Elektra (Szegedi Nemzeti
Színház)
Fordította: Ottlik Géza. Díszlettervező: Telihay Péter.
Jelmeztervező: Tresz Zsuzsa m. v. A rendezőmunka-
társa: Molnár Kata. Rendezte: Telihay Péter.
Szereplők: Andorai Péter, Tímár Éva, Czifra Krisztina,
Seress Zoltán, Bognár Gyöngyvér, Mészáros Tamás,
Jakab Tamás.

Az előadás Emma (Halász Judit) és Jerry
(Lukács Sándor) találkozásával kezdődik. Két fá-
radt, visszafogott ember méregeti egymást óva-
tosan a nyitóképben. Üresen konganak a meg-
szokott társalgási fordulatok, folyton elakad a
beszélgetés. Visszakérdeznek, semmitmondó
szavakat ismételgetnek. Az erőltetett panelmon-
datok abszurditását óvatos keserűség színezi.
Meggyőződés nélküliek a beszélgetést kísérő
gesztusok. A két ember nem érzi jól magát a
bőrében, de amíg lehet, szeretnék ezt eltitkolni.
Néznek maguk elé, tekintetük a semmibe réved,
zavart, sietős oldalpillantásokat vetnek beszélge-
tőtársukra. Talán többről akarnak beszélni, mint
amennyit a kellemes modorú társalgás szófordu-
latai elviselnének, de megriadnak, ha egy-egy
intimebb mondat, bensőségesebb fordulat sza-
lad ki a szájukon.

Fokozatosan derül ki a Pesti Színház előadá-
sának első jelenetéből, hogy ezt a két embert
valamikor - alig két éve - szoros kapcsolat fűzte
össze. Szeretők voltak, közös lakást tartottak
fenn, ez volt az ő titkos délutáni otthonuk. Most
azonban nem tudnak mit kezdeni egymással.
Tudják, hogy valamikor mindkettőjük számára
ugyanaz volt fontos, de nem tudják felidézni, mi
lehetett az. Hiszen valahogy másképp emlékez-
nek mindenre. Valami végleg elveszett számuk-
ra, de nem tudják pontosan, mi volt az. Igy csak a
hiányérzet sajog.

Ez a kínos, az élet ürességével váratlanul
szembesítő beszélgetés adja meg a Pesti Színház
előadásának alaphangulatát. Ezt árnyalja, variálja
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az, ahogy az időben (többnyire)
visszafelé haladó jelenetek felidézik
a szerelmiháromszög-történet
legfontosabb állomásait - a szakítás-
tól a megismerkedésig. A második
jelenetben megjelenik Robert (He-
gedűs D. Géza) is, Emma férje, Jerry
kamaszkori barátja.

Az Áru lás színészeinek gesztusai
két fontos feladatot vállalnak
magukra. Egyrészt jelzik a viszo-
nyokban kezdettől fogva meghatá-
rozó sumákolást, mellébeszélést,
elhallgatást, ugyanakkor érzékelte-
tik mindazt, ami a szereplőkben belül
történik. A játék mindvégig a jó
modor határain belül mozgó figu-
rákat mutat - ezért is támad az az
érzésünk, hogy társalgási drámát
látunk -, akik belül igencsak meg-
szenvedik mindazt, ami megesik
velük. A kapcsolatok minden lé-
nyeges fordulópontja csak mellé-
kesen, mintegy véletlenül történik
meg. A szereplők úgy viselkednek,
hogy döntéseiknek semmi tétje,
semmilyen lényeges következménye
ne legyen. Mindannyian illedel-
mesen hallgatnak arról, amit
megtudtak, nem kérik számon a másikon azt,
amiben csalódtak, ami fáj nekik. De a nem
verbális jelzések szüntelenül érzékeltetik a
fájdalmas, felkavaró belső történéseket. Emmán
például látjuk: megrendíti, hogy Jerry Roberttel
fecserészve mintegy véletlenül böki ki, hogy
hosszabb időre elutazik Amerikába. Így, a
másikon keresztül üzen csak neki. Látjuk
Roberten, hogy felkavarja a gyanú, amit Jerry
Emmának írt levele s a levél véletlen felfedezése
kelt benne. De nem kérdez rá a megsejtett
viszonyra, indulatait lefojtva próbál társalogni
róla, mintha a felesége csak egy illedelmes, sem-
mitmondó üdvözlőlapot kapott volna. Látjuk,
megdöbbenti Jerryt, hogy - amíg ő távol volt -
Emma teherbe esett a férjétől, de nem tehet
mást, mint gratulál az örömhírhez.

Ha felidézzük a Pesti Színház előadásának
(elegánsan keserűre hangolt) jeleneteit, akár azt is
gondolhatjuk, hogy a Pinter-darab valóban az
árulásról szól. Itt mindenki elárul mindenkit: fe-
leség a férjet, később férj a feleséget, barát a
barátot, szerető a szeretőt. Es elárulja az ember
önmagát is: miközben kicsinyes helyzetekben
emészti föl a szenvedély maradékait, valamit
visszavonhatatlanul elmulaszt abból, amit csak
az elmúló időben élhetne meg teljességként.
Ezért fontos, hogy az Árulásban Pinter a vissza-
vonhatatlan leépülést teszi meg viszonyítási
pontnak. Ehhez képest értelmeződik minden, ami
történik. A kínos semmitmondásból, az ille-
delmes elhallgatásokból, a zavart mellébeszélé

sekből kiderül, hogy a darabbeli kapcsolatok eleve
nem sok jóval kecsegtettek. Nincs mit elveszíteni
belőlük, mert már kezdetben üresek voltak. Ezt
érzékelteti az előadás ironikus záróképe, a
háromszögtörténet kezdete: Jerry részegen val-
lomást tesz Emmának, aztán megcsókolja. Kíno-
san szétrebben a pár, amint Robert belép, de ő
nem szól semmit. Talán mindent látott, talán nem
is gyanakszik. Jerry - most már a férjnek,
Robertnek címezve -folytatja az Emmának szóló
vallomást. „Megmondtam neki, hogy mennyire
gyönyörű" - mondja. „Úgy beszélek, mint a bol-
dogságod tanúja" -teszi hozzá. „Semmi kétség" -
-válaszolja Robert, miközben átöleli a feléségét,
és megszorítja a barátja kezét. Ezzel mintegy ő
pecsételi meg az életre szóló háromszöget. Em-
ma keserűen néz bele a semmibe. Robert kihívó-
an, cinikusan figyeli a barátját. Jerry meg oldalra
pillant, mint aki meg akarja kerülni a kínos hely-
zet következményeit.

A zárókép egyúttal a figurák emblémája is.
Halász Judit Emmájának elsősorban a mimikája
beszédes. Ő az, aki látszólag a legkevésbé irá-
nyítja a kapcsolatokat, de látszik rajta, hogy a
legtöbb fájdalmat ő szenvedi el bennük. Lukács
Sándor Jerryjének könnyed mozdulatai,
felszabadultnak látszó gesztusai valójában arra
szolgálnak, hogy a feszélyező viszony bármely
helyzete súlyosan kínossá ne váljék számára,
hogy bármikor kioldaloghasson belőlük.
Hegedűs D. Géza Robertjének szúrós, átható, a
másikat bizonyos távolságból figyelő tekintete,
gyanakvó

Halász Judit (Emma), Hegedűs D. Géza
(Robert) és Lukács Sándor (Jerry) (llovszky
Béla felvétele)

mozdulatai azt érzékeltetik, hogy nemcsak néma
tanúja, hanem - akár egy szemérmes Mefisztó -
talán láthatatlan irányítója is a szerencsétlen
szerelmi háromszögnek. Mindhárom alakítás
összetett képet rajzol a figurákról: érzékelteti a
felszínes magabiztosság mögött rejtőzködő kí-
nokat és kétségbeeséseket, ugyanakkor a sze-
mélyes felelősséget is megsejteti.

Ha elfogadjuk, hegy a bulvárral kacérkodó, a
polgári mindennapok mélységeit firtató darab-
ként játsszák a Pesti Színházban az Árulást, akkor
kellemes színházi estében lehet részünk. Mészá-
ros Tamás rendezésének legfőbb érdeme, hogy
bátran épít a színészek elegáns, ízléses játékára.
De ez a Vígszínházban régóta megszokott magas
fokú színészi technika most több mélységet sej-
tet, mint a társulat más előadásaiban.

Az Áru lás bizonyos értelemben maga is tár-
salgási darabnak maszkírozza magát. Ezért nem
okoz csalódást ilyetén megközelítése. A Szüle-
tésnap dramaturgiája azonban jóval titokzato-
sabb annál, hogy az életképszerű megjelenítés
elégségesnek bizonyuljon.

A pécsi Születésnap afféle külvárosi társalgási
darabnak tűnik: hasonló panelmondatok kopog-
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Stenczer Béla (Goldberg), Fábián Anita (Lulu),
Unger Pálma (Meg) és Bajomi Nagy György
(Stanley) a Születésnapban (Simarafotó)

nak, a szereplők hasonlóképp kínosan érzik ma-
gukat a felemás viszonyokban. Petey (N. Szabó
Sándor) az újságba temetkezve próbálja elviselni
feleségének, Megnek (Unger Pálma) szűnni nem
akaró gondoskodását, ahogy nap mint nap
rosszabbnál rosszabb reggelikkel traktálja. Az
asszony rendületlenül teszi fel újra és újra ugyan-
azokat a buta kérdéseket, a férfi fásultan vála-
szolgat. Így megy ez nap nap után, ilyen kö-
zönnyel, ilyen álságos szeretettel. Aztán lejön
Stanley (Bajomi Nagy György), a házaspár „pan-
ziójának" egyetlen lakója, kimondatlanul afféle
fogadott fiuk. Úgy viselkedik, mint egy nyűgös,
durcás gyerek: kéreti magát, hagyja, hogy Meg
megetesse őt a cornflakesszel, majd hirtelen
dühbe gurul, ellöki a tálat, felborít egy széket.
Aztán kimerülten az asztal lapjára fekszik, emb-
riópózba görnyedve sokáig meg se mozdul. Igy
próbál társalogni a szőke szomszédlánnyal, Lu-
luval (Fábián Anita), aki minden jóindulata elle-
nére is alig fog fel valamit abból, ami körülötte
történik. Stanley azonban igencsak nyugtalan

lesz a két ismeretlen úr érkezésének hírére. De
hiába provokálja őket, mint egy kamasz, nem
tudja kimozdítani az idegeneket titokzatosságuk
álcája mögül. Goldbergből (Stenczer Béla) csak
a modora látszik, ügyes társalkodóként megpró-
bál mindenkit az ujja köré csavarni. McCann-nek
(Németh János) csak a nyersesége feltűnő. Ez a
pallérozatlan modorú, nyugtalan figura maga
sincs tisztában azzal, hogy miről is szól a helyzet,
amelybe belekeveredett.

Igy van ezzel a pécsi előadás nézője is: a
produkcióban követhetőek az emberi játszmák,
de nem világos, hogy mire is megy ki a játék.
Ahogy az elnagyoltan ábrázolt, leegyszerűsített
gesztusokkal jellemzett figurák a közhelyszerű-
ségükben, furcsa sejtelmességükben megmuta-
tott, de mégiscsak valóságosnak látszó helyze-
tekben viselkednek, keveset árul el a darab igazi
titkairól. A Születésnapnak ugyanis csak a legfel-
színesebb rétege emlékeztet társalgási drámára,
a kommunikációképtelenség abszurditását érzé-
keltető groteszk életképre.

Márton András rendező tévúton jár, amikor a
Pinter-darab egyes motívumait komolyan veszi,
másokat viszont zárójelbe tesz. Belekapaszkodik
a szöveg egy-egy mondatába, de az egészet ér-
telmezetlenül hagyja. Elhiszi például, hogy
McCann tavaly még pap volt, tehát sötét ingbe
öltözteti a szereplőt, mintha tényleg egy kilépett

egyházfi lenne, aki szexuális
gerjedelmében térdre kényszeríti
Lulut, hogy „gyónjon meg" neki.
De számtalan olyan utalás is
található a darabban, amely
cáfolja a figura ilyetén értelme-
zését.

A Pinter-darab ugyanis pa-
radoxonok sorozatából áll, nem
lehet úgy megfejteni a szövegét,
mintha realista dráma lenne. A
rendező azonban nem keres más
kulcsot hozzá. Igy igencsak
hamis, leegyszerűsítő
értelmezést sugall a pécsi
előadás. Úgy tűnik, mintha
Stanley idegszanatóriumból
szökött elmebajos lenne, akiért
egykori bajtársai térnek vissza.
Talán az ír felszabadítási moz-
galom tagjai, talán titkosrend-
őrök, akiket a fiú évekkel ez-előtt
elárult - vélhetően ez okozta lelki
traumáját -, és most valószínűleg
azért jönnek érte, hogy
visszavigyék a zárt osztályra.
Csupán ennyi olvas-ható ki az
előadásból.

Igazából a titokfejtő, mély-
ségeket feltáró munkával ma-

radt adós mind a
két előadás; ebben akadályozta
meg az alkotókat a rutinszerűen

alkalmazott realista közelítésmód. Talán csak a
díszletek ígértek többet. A Születésnap kövekből
összerakott, acélhálókkal beborított szobában
játszódik (a természeti létezés és a társadalmi
szabadsághiány határterületén), míg az
Árulásnak mívesen faragott, fából ácsolt osz-
lopcsarnok a helyszíne, s a felerősített illúzió-
perspektíva magában a látványban is a három-
szöget teszi meg alapformának. Ezek a jelzések
azt érzékeltetik, hogy a realizmus finom defor-
málása, stilizálása milyen izgalmas eredmények-
hez, sőt, talán Pinterhez is közelebb vihetett
volna.

Harold Pinter: Árulás (Pesti Színház)
Fordította: Bátki Mihály. Díszlet: Horesnyi Balázs. Jel-
mez: Jánoskuti Márta. Dramaturg: Böhm György. Ren-
dező. Mészáros Tamás.
Szereplők: Halász Judit, Lukács Sándor, Hegedűs D.
Géza

Harold Pinter: Születésnap (Pécsi Nemzeti Színház
Szobaszínháza)
Fordította: Bányai Geyza. Díszlettervező: Ágh Márton.
Jelmeztervező: Rippl Renáta. Rendezte: Márton András.
Szereplők: N. Szabó Sándor, Unger Pálma, Bajomi
Nagy György, Fábián Anita, Stenczer Béla, Németh
János.


