
A mindenkori rendezõtõl különös mértékû krea-
tivitást követel Karol Wojtyla Az ékszerész boltja címû
drámájának színjátékos megvalósítása. Ennek oka egyfe-
lõl abban rejlik, hogy az egykor kiváló hermeneuta iroda-
lomtörténész, a késõbbi nagy formátumú pápa szerzõ-
mivolta, a szöveg szakrális nyelvi elemei (alapvetõen Kris-
tóf megnyilvánulásaiban) eleve meghatároznak minden-
féle interpretációt, másrészt, mivel a textus szinte teljesen
nélkülözi a teátrális utalásokat, a színjáték megfelelõ jel-
rendszereit a színpadra-állítónak kell kidolgoznia. Sárdi
Dóra rendezõ értelmezése a verbális elemeket tette domi-
nánssá, a látvány-szegmensek részint a szakrális olvasatot
erõsítették (a központi díszletelem kereszt-alakja, a kék-
fehér-arany színhármas alkalmazása), másrészt az at-
moszféra megteremtését szolgálták (a hinta és a felfüg-
gesztett madarak a Csehov-rendezések közhelyeivé vál-
tak), többnyire azonban funkciótlannak bizonyultak (pró-
bababák, tuják).

A színjáték Kristóf, a keleti mesék varázslóját
idézõ öltözetû ékszerész – a voltaképpeni narrátor - mo-
nológjával indul a gyûrû, mint szeretet-szimbólum embe-
ri viszonyokat leképezõ jellegérõl. Kicsit erõltetett módon
szövege egy részét aranyozott gyûrûn (tornaszeren)
függve mondja el. „Gyakorlatának” elemei alapvetõen a
kereszt-formára épülnek, mintegy utalva saját különös –
ég és föld közötti – létmódjára, ez a késõbbiekben (a sze-
replõk dialógusainak azon szöveghelyeiben, ahol meg-
idézik az ékszerész alakját, szerepét) egyfelõl a közvetítõ-
mivoltban artikulálódik (ember és sors, illetve a párok
tagjai között), másrészt bizonyos mértékben mégis a
transzcendenciához kötõdik (ezért nem tudja például Te-
réz saját döntésébõl eladni jegygyûrûjét). Bevezetõjében
Kristóf vázolja a színjáték alaphelyzetét is – két ember, Ist-
ván és Teréz esetét mondja el, akiket akkor ismert meg,
mikor elmentek hozzá gyûrût készíttetni (az ékszerész fi-
atal kora ennek reális lehetõségét nyilvánvalóan kizárja,
erõsítve a történet fiktív jellegét). 

A férfi és felesége a voltaképpeni színpadot ké-
pezõ plexi kereszt (a színjáték négy szereplõje a szakrális
jelkép sarkainál lévõ kalitkákban /kirakatokban/ ülnek, in-
nen kapcsolódnak be a cselekménybe) két oldalsó ágán
helyezkednek el, István láthatóan elmerülve az újságolva-
sásban. Teréz beszélgetést kezdeményez – egy régi kirán-
dulás emlékét idézve (melyen közelebb kerültek egymás-
hoz), most azt panaszolja, hogy férje nem figyel már rá.
Istvánt csak a telefon csörgése zökkenti ki tevékenységé-

bõl, rövid tárgyalás után közli a kétségbeesett asszony-
nyal, hogy el kell utaznia. A telefonálás aktusát - miként
a házaspár lakásában (ami nincs díszletként megjelenítve)
zajló cselekvések nagy részét -, a kereszt hosszabb szárá-
ban levõ megfelelõ tárgyak (telefon, autó, fényképek) fö-
lé állva, mimetikusan jeleníti meg az Istvánt játszó színész
(illetve aki éppen az adott cselekvést végzi, vagy szövegé-
ben az adott tárgyra utal). Mielõtt a férfi távozik (a kalit-
kájába ül), néhány pillanatig merõen nézik egymást fele-
ségével. A magányos Teréz sorsának, az egykor annyira
szeretett társhoz való viszonyának megváltozásán töp-
reng (Istvánnak jellemzõ módon éppen házassági évfor-
dulójuk napján kellett elutaznia), mikor csengetnek. Ide-
gen, jól öltözött férfi lép be és beszélgetésbe elegyedik az
asszonnyal. Mindketten nyilvánvaló zavarban vannak, de
egy idõ után ez oldódik és a nõ és a jövevény már csak
egymásra tudnak figyelni (kettejük összenézése fordított
jelentést kap, mint a férjjel való, ennek oka a fiatalember
érdeklõdése). Kezdetben a családi relációkról beszélget-
nek, melyekben Teréz és Ádám is magányosnak érzi ma-
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“Teréz(Mester EEdit) beszélgetést kezdeményez – egy régi kirán-
dulás emlékét idézve (melyen közelebb kerültek egymáshoz),
most azt panaszolja, hogy férje (Zalányi GGyula) nem figyel már
rá. “



gát. A megfelelõ társ, az „igazi” utáni vágy vezette az as-
szonyt és a férfit is egész eddigi életében. Nem véletlen
tehát, hogy mindkettejük emlékezése a párválasztást idé-
zi – Terézé a cipõbolt, Ádámé az ékszerész kirakata elõtt.
A közös témát követõen a két szereplõ szövege összekap-
csolódik, majd fizikai kontaktus is létesül kettejük között
(elõbb megfogják egymás kezét, majd csókolóznak) –
megszületik az új szerelem. Kezdetben a férfi, késõbb a
nõ idézi fel az ékszerész boltját, Teréz szövege közben
(arról beszél, miként próbálta meg egy alkalommal elad-
ni jegygyûrûjét) Kristóf maga mondja saját, a történet
megfelelõ helyén akkor elmondott szavait, újra emlékez-
tetve az arany karikák jelentõségére.

Az ékszerész következõ narratív megnyilvánulá-
sában a szerelem érzésének határairól, valamint a közben
eltelt történésekrõl beszél, rendkívül veretes, a példabe-
szédek stílusát idézõ nyelven. István újra utazni készül,
mivel kitüntetést fog kapni, így a készülõdéssel van elfog-
lalva. Miután ismét nem figyel feleségére, Teréz bejelenti,
hogy el kívánja adni gyûrûjét. A férfi ekkor ismeri fel a va-
lós helyzetet, hogy a köztük levõ egykori meghitt viszony
már mindörökre a múlté, mindketten egyedül maradtak
kapcsolatukban. Próbálja menteni a menthetõt, s miként

elõbb Teréz, most õ emlegeti fel a régi kirándulás élmé-
nyét. Az asszony azonban hajthatatlan, megosztja az el-
szakadás egy korábbi lehetõségének történetét – elmehe-
tett volna egy autós férfivel – és az Ádámmal kialakult vi-
szony tényét férjével, akit mindezek ellenére változatlanul
szeret. Mivel István elfordul tõle, Teréz magára hagyja
emberét. Az egyedül maradt férfi nem érti felesége dön-
tését, hiszen õ a maga módján nagyon szereti (az asz-
szony pedig nem tud élni szeretet nélkül). Mikor István
végképp elbizonytalanodik, Kristóf szólal meg – a két vi-
lágtalan lámpásról beszél, melyek közül az egyik a másik-
nak nem adott olajat (István és Teréz), eljön azonban, aki
elhozza a fényt (az adott viszonyrendszerben Ádám). Az
ékszerész szavai, melyeket István nyilvánvalóan nem
hall(hat)ott, Kristóf alakjának és a gyûrûvásárlás aktusá-
nak felidézésére késztetik a férfit, s rájön, õ volt az, aki
hagyta kihunyni kapcsolatukat. Hirtelen kopognak, Ádám
áll az ajtóban és Terézt keresi. István beengedi, hellyel kí-
nálja és a két addig idegen ember között rendkívül mély,
õszinte diskurzus alakul ki. Mindketten a szerelmi viszo-
nyok problémájáról beszélnek, mely saját életük egy-egy
élményében válik/vált nyilvánvalóvá – István leánya közel-
gõ házasságáról (ugyanazt az utat járja-e be, mint õ és
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„Az ékszerész boltja ugyancsak éppen viszonylagos cselekménynélkülisége miatt jelent nehéz feladatot a színre állító számára. Ezzel
a feladattal pedig – úgy vélem – nem szabadott volna megbízni fiatal, még pályája kezdeti stádiumában levõ rendezõt...“
Ádám (Kricsár Kamill), Teréz (Mester Edit), Kristóf (Hertelendy Attila), István (Zalányi Gyula)



felesége), Ádám pedig a fronton elesett apjáról, akinek
képét féltõ szeretettel anyja megõrizte és felépítette ben-
ne. A dialógus végeredményben azonban mégis Terézre
és a két férfi hozzá való relációjára fut ki, Istvánnak be kell
látnia, hogy nem állhat felesége boldogságának útjába,
ha igazán szereti az asszonyt, le kell mondania róla. En-
nek megfelelõen bocsánatot kér az idõközben megérke-
zõ nõtõl (akinek nem sikerült eladnia gyûrûjét, mert az
ékszerész boltja zárva volt) és maga is lehúzza ujjáról a
házastársi összetartozás szimbólumát, hogy ketten,
együtt vigyék majd el Kristófhoz azokat. Teréz (akárcsak a
két férfi) fél az eljövendõtõl, viszont bízik benne, hogy az
újjászületés fájdalma vezet el a boldogsághoz. Ádám ke-
zét fogva távoznak, így István egyedül marad. A színjáték
zárlatában az ékszerész mondja ki a végsõ szentenciát:
csak a szeretet örök, senki sem menekülhet el elõle és
sorsa elõl, amibe az érzés be van ágyazva.

A Házi színpad idei mûsorterve úgy tûnik alap-
vetõen a gondolati darabok bemutatására épült – jelen
szezonban ilyen volt a Hárman a padon (melyet Tucsni
András rendezett) és az Ecsedi Erzsébet által elõadott Én,
Shirley címû monodráma is. Az ékszerész boltja ugyan-
csak éppen viszonylagos cselekménynélkülisége miatt je-
lent nehéz feladatot a színre állító számára. Ezzel a fel-

adattal pedig – úgy vélem – nem szabadott volna meg-
bízni fiatal, még pályája kezdeti stádiumában levõ rende-
zõt, ebben rejlett az elõadás alapvetõ problémája, nem
pedig, hogy Sárdi Dóra az ábrázolt életszituáció megélt-
sége hiányában interpretációs nehézségekkel küzdött
volna (amint más kritikusai szemére vetették). A még ki-
forratlan stílus nyomai (a színpadképben nyilvánvalóvá
váló jelzett rendezõi közhelyek) jelentették az egyetlen
egyenetlenséget a színjáték szövetén, ezeket azonban,
hiszem, amint lesz lehetõsége cselekményes darabot ren-
dezni (adott esetben nagyszínpadon), meghaladja majd
a fiatal rendezõ.
A dráma színjátékos megvalósításában mindenképp elis-
merés illeti Laczó Henriette díszleteit és jelmezeit, vala-
mint természetesen a drámai alakokat megjelenítõ színé-
szeket. Mester Edit (Teréz) és Zalányi Gyula (István) hite-
lesen formálták meg a házaspár tagjait, Ádám szerepé-
ben Kricsár Kamill színészi eszköztárának új elemeit hoz-
ta játékba, Hertelendy Attila pedig ékszerészként értõn
tolmácsolta a mély gondolatiságú, szimbolikus tartalmú
szövegeket. Teljesítményükkel mindannyian hozzájárultak
az értékes elõadás létrejöttéhez, mely remélhetõleg talál-
kozott a klérus képviselõinek ízlésével is.
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