
dik, annak lehetőségei szerint fogalmazza
újra beállításban, értelmezésben,
hangvételben egyaránt a szituációkat.
Természetesen nem arról van szó, hogy
Jancsó Miklós a színház, a színpad kedvéért
lemondott rendezői művészetének sajátos
vonásairól. Nem, csak ezek a sajátos
mozzanatok a színpad megérzett, felismert
törvényszerűségei szerint kelnek életre az
előadásban.

Jancsó fiatal, a színészi mesterség el-térő
fokán álló szereplőket kapott a szín-háztól.
Néhány éve végzett, sikeres színészeket,
főiskolai hallgatókat, az Universitas
együttes tagjait, a színház ama-tőr
csoportját. És - szóljunk erről is - a
szerencsétlenségig rossz körülményeket:
váratlan betegségeket, baleseteket.

Hogy ilyen feltételek mellett egységes
előadást, kiegyensúlyozott együttes ala-
kítások sorát volt képes megteremteni,
ennek oka, magyarázata Jancsó határozott,
rendkívül tudatos színészvezetése. Jancsó a
mozgások ábrázolás értékű, sok-színű
erőterében az ének, a zene, a tánc pontos
komponálásában játszatja a történetet. A
Fényes szelek az utóbbi évek legkevesebb
dialógust tartalmazó elő-adása. S ezt a
színházban szokatlanul kevés dialógust is
úgy rendezi, hogy gondosan kerüli a
színházi jelenetek zártságát. A színészek
belső megéltséggel, de a színészi játék
teljes visszafogásával, a mondatok gyors
pergetésével keltik életre a szituációkat.

Az együttes

A Fényes szelekben jórészt nincsenek
szerepek. Szerepmegnevezések sem. A
szereplők saját nevükön szólítják egy-
mást. Jobbát Jobba Gabi játssza, Bajcsayt
Bajcsay Mária, Jeneyt Jeney István, Zalát
Zala Márk. S ez nem egyszerűen formai
fogás. „Számunkra ... az emberek nem
elsősorban mint egyéniségek érdekesek,
hanem mint egy struktúra részei ..." - vallja
Hernádi s e művészi felfogás jelentkezik itt
a műben és az előadásban egyaránt.

A produkció az együttesjátékra épül, a
szereplők teljes tömegének olykor virtuóz
mozgáskompozíciójára - a koreográfus
Györgyfalvay Katalin -, az énekek, táncok
szabad áradására. A Huszonötödik Színház
fiatal együttesének érdeme, hogy
könnyedén, a természetesség jó ízével - és
ami nem mellékes: imponáló fizikai
erőnléttel - dalolja, táncolja végig az
előadás kilencven percét.

Külön kell szólni az együttes beszéd

technikájáról. A rendezés kapcsán már
említettük, hogy Jancsó tudatosan kerüli a
jelenetek színházi zártságát. Ennek egyik
fontos mozzanata a beszéd. Az első
percekben furcsa s színházban szinte
szokatlan a párbeszédek megoldása. Halk,
már-már monotonra tompított szavakat,
mondatokat hallunk, gyorsan, kurtán
futtatva a csendbe. Hiányoznak a
kiemelések, a megállások, a váratlan
szünetek, az érvek, az ellentmondások
csattanásai. A szereplők, tudjuk, érezzük,
pontosan értik a szavak mögött húzódó
gondolatot, tisztán, világosan beszélnek, de
valahogy túl halkan, túl közömbösen, nem
szokott színházi hangerőn. S talán éppen ez
a szokatlanság a vonzereje. S az, hogy az
egyes megszólalók csöndességével
szemben ott áll a közös szövegek
harsánysága, a tapsok sokk erejű dü-
börgése.

A Fényes szelekben, mondtuk, nincsenek
hagyományos szerepek. Mégis igaztalanok
lennénk, ha külön is nem szólnánk Jobba
Gabi, Haumann Péter, Jeney István, Zala
Márk, Jordán Tamás, Kristóf. Tibor és
Bajcsay Mária alakításáról. Az együttesen
belül ők képviselik játékukkal. a
meghatározó színt. Nem fő-szereplők a szó
hagyományos értelmé-ben, de gondosan
kimunkált játékuk, a műfaji összetettséget
egységes alakításba sűrítő pontosságuk az
együttes teljesítmény döntő záloga. Az
előadás díszlet-és jelmeztervezője
Gyarmathy Ágnes.

A színház

A Fényes szelek a Huszonötödik Színház
negyedik bemutatója és a színház második
évadának nyitánya. És sorrendben a
második magyar premier.

Az első évadot a színházkritika ked-
vezően értékelte: a Gyász, a Tou O igaz-
talan halála, a Szókratész védőbeszéde
megérdemelt sikert aratott.

Valami hiányérzetünk mégis volt. A
színház programként vállalta a magyar
dráma műhelyének nem könnyű szerepét.
Az első évadban a tervezett három magyar
bemutatóból egy valósult meg.

Most megszületett a második.
Mire ezek a sorok napvilágot látnak, az

új produkció kritikai fogadtatása a
napilapok, hetilapok színikritikáiból is-
mert lesz. A viták sem elképzelhetetlenek.

Egy dologról azonban, úgy hisszük, nem
lehet vitatkozni. Arról, hogy a szín-ház
olyan produkcióval lépett a nyilvánosság
elé, amelyik a megkezdett út folytatása, de
valami újnak a kezdete is.

KOLTAI TAMÁS

Tűnődés a jelenlétről

Özv. Simonné: Somogyi Erzsi

Simonné szerepe egészen rövid a Ház a
város mellett című Sarkadi-drámában.
Valóságos színpadi jelenléte az első fel-
vonásra korlátozódik. A másodikban
meghal, anélkül, hogy még egyszer meg-
jelenne, a harmadikat pedig a temetéséről
hazaérkezők beszélgetése indítja el.
Simonné ilyen módon mindvégig jelen van
a drámában. És mindvégig jelen van a
szerep alakítója is: Somogyi Erzsi.

Mint ahogy a színpadi jelenlét nem a
szerep terjedelmétől függ, a színházi je-
lenlét sem az eljátszott szerepek számától.
Somogyi Erzsi, jóllehet az utóbbi években
ritkábban látjuk színpadon, a legnagyobb
egyéniségek súlyával és szerénységével
van jelen színházi életünkben. Egy
pillanatra sem lehet megfeledkezni róla, és'
nem kell újra fölfedezni. Lehet, hogy
orvosai tiltják cl a gyakoribb föllépéstől,
talán nem keresnek megfelelő szerepet a
számára, esetleg csak éppen „úgy jön ki a
lépés", hogy kevesebb a föladata - mindez
nem változtat a jelenlét folytonosságán.

Pályakezdése legendás: alig múlt ti-
zenhét éves, amikor a Színiakadémia
előkészítős növendékeként Móricz Búza-
kalászában olyan sikert arat, hogy az írót
elragadtatott sorokra ihleti. Következett a
Nemzeti Színház és Hevesi Sándor
gondoskodó irányításával a szerepek sora: a
Faust Margitja, az Ahogy tetszik
Rosalindája, a Szentivánéji álom Puckja, a
Csongor és Tünde Ilmája, a Tartuffe
Dorinája. A felszabadulás után első nagy
sikerét A harag napja című Sándor Kálmán-
drámában aratta, Kossuth-díjat kapott érte.
Csiky Gergely Buborékjában a szatirikus,
Gádor Béla Lyuk az életrajzon című
darabjának Lulu-szerepéhen a majdnem
bohózati színek domináltak.
Színészportréjában alighanem külön fejezet
szólna anyaszerepeiről. Az „amerikai anya"

három különböző típusát formálta meg: a
morálisan széthullót (O 'Neill: Hosszú út az
éjszakába), az aggódó-összetartót (Miller:
Az ügynök halála) és a patológiás alkatot
(Williams: Múlt nyáron 'hirtelen).

Legújabb szerepe, a Ház a város mellett
özvegy Simonnéja látszólag a naturalista
drámák pepecselő nénikéje. Egy



Somogyi Erzsi (Özv. Simonné) Sarkadi Imre Ház a város mellett című drámájában (Pesti Színház) (Iklády László felvétele)

öregasszony, aki jár-kel az első felvonás-
ban, betegségéről panaszkodik, zsémbesen
morog, mindenre megjegyzéseket tesz,
majd hirtelen arról értesülünk, hogy rosszul
lett, már meg sem jelenik, és a második
felvonásban meghal. Színészi feladatnak
első látásra egyszerű, rutinból is meg lehet
oldani. Csekély elemzéssel könnyen
kimutatható, hogy ez a megállapítás téves.

Simonnénak sokkal inkább dramaturgiai
funkciója van, mintsem jelleme. Saját
drámája sincs, ellenkezőleg: akaratlan
előidézője lesz a mások drámájának.
Sarkadinak szüksége van rá, legfőképpen a
betegségére: ez szolgáltat ürügyet Bátori
doktornak arra, hogy gátlástalanul átjárjon
Simonékhoz, és fölhasználja ezeket a
„viziteket" Klári megszerzésére. És
dramaturgiai szempontból van szükség a
halálára is: e körül kavarodik olyan
konfliktus, amelyben Klári előtt
lelepleződik férjének puhánysága, sem-
miembersége.

Simonné katalizátor a drámában,
akárcsak Bátori; de Bátori ugyanakkor az
események mozgatója is, Simonné viszont
csupán passzív szemlélője, sőt, el-
szenvedője.

A színpadi halál mindig kockázatos. Akár
nyílt színen történik, akár a szín-

falak mögött. Az előbbi látványos „nagy-
jelenetre" csábítja a színészt, az utóbb;
arra, hogy előre megindokolja a majdani
halál bekövetkezését, rendszerint akkor,
amikor még senki sem gondol rá. Csak a
bűnügyi drámákban könnyű meghalni: ott
alaptörvény, hogy az áldozat iránt
érzelmileg közömbösek maradjunk. Valami
ehhez hasonló történik Sarkadinál is. Ha a
nézőt a második felvonásban túlságosan
hatalmába keríti a részvét Simonné halálán
(és ez azon múlik, hogyan játszik a
színésznő az első felvonásban), akkor a
dráma innen kezdve Simonnéról fog szólni,
és ez a lehető legtávolabb áll Sarkadi
szándékától. Bár-mennyire kegyetlenül
hangzik is, Simon-né halálának olyannak
kell lennie, mint egy krimiben:
közömbösnek.

A dilemma a következő: egy drama-
turgiai muszáj-figurát könnyű nem meg-
sajnáltatni, annál nehezebb eljátszani.

Somogyi Erzsi különleges bravúrral oldja
meg ezt a föladatot. Jellemet formál egy
csupán drámatechnikai funkciójában élő
szerepből, és egyszersmind közömbösíti
azt a hatást, amelyet a drámai alak emberi
megnövesztésével keltett.

Somogyi Erzsi Simonnéja fürkésző
gyanakvással mászkál az új lakásban,
ahová nemrég költözött fiával és menyé

vel. A mániákusan söprögető-porolgató-
rendezkedő öregasszonyok közé tartozik. A
padlóra (amíg a szőnyegek nem érkeznek
meg) újságpapírokat tett, ezeken lépegetve-
szökdécselve tevékenykedik. Ez máris
harsány nevetések előcsalogatására
csábíthatná a színésznőt, de Somogyi Erzsi
nem enged a csábításnak, nem puhítja
kedélyes-kedveskedővé ezt a kemény,
zsörtölődő öregasszonyt. Az újság-papír-
játék nem öncélú. A rendező, Horvai István
finom ötlete, hogy Simonnén kívül csak a
fia tartja meg az ugrálósdi háziszabályát, a
többiek nem törődnek a földre terített
lapokkal. Anya és fia vérrokoni
összetartozása ezáltal lelki közösséggé
mélyül. (Még azt is ránk bízza a rendező és
a színésznő, hogy a két szereplő közül
melyik kényszeríti a másikra a
pedantériának ezt a komikumba hajló
eltúlzását.)

Simonné és fiának viszonyában föllel-
hetjük a dráma mai előadásának egyik
legkényesebb problémáját. A Ház a város
mellett 1957-58 körül játszódik. Simon
osztályvezetői funkciója és az ötvenes évek
gyakorlata egyaránt megkövetelte az
„elvtárs" megszólítást családi körben is.
Nemcsak Simonné szólítja elv-társnak a
doktort, hanem a háztartási alkalmazott is
Simonnét. Mai fülnek ez



szokatlanul hangzik. És éppen az első
felvonás egyik komor pillanatában történik,
hogy az első rosszulléti rohamából ocsúdó
„Simon elvtársnő" a fiát kéreti a másik
szobából. Elsősorban Somogyi Erzsin
múlik, hogy már ezt a pillanatot
megelőzően játékával semlegesíteni tudta a
komikus hatást.

Somogyi Erzsi Simonnéja elsősorban
fiának otthoni érdekképviselője. Túlbuzgó
tisztasági hajlama a „rendnek kell lenni"
elv alkalmazásából fakad. Rendnek kell
lenni a lakásban és a fia körül is. Nemcsak
a hamutartót és a belőle kiöntött hamut
csomagolja újságpapírba, a fiát érintő napi
eseményeket is legszívesebben
összecsomagolná, hogy azután este
egyenként, kis magyarázatok kíséretében
átadhassa őket. Mindenkire gyanakszik.
Az orvosra azért, mert autóval jön a
harmadik utcából. Es azért is, mert néhány
mondata után rájön, hogy nem veszi őt
komolyan. Ettől kezdve ellenszenvet érez
iránta. „Én különbséget tudok tenni
tréfálkozás meg gúnyolódás között. Itt
annak nincs helye" - mondja. Ez akár a
mottója is lehetne. Somogyi Erzsi
Simonnéja nem tűri az iróniát, a
kétértelműséget rejtő tréfálkozást. Mindent
világosan akar látni maga körül. Az éber
őrszemet játssza a családban.

A családtagokra még jobban gyanakszik,
mint az idegenekre. Klárira, a menyére,
féltékeny, Pétert pedig ki nem állhatja,
mert tudja, hogy mindig kérni jön.
Beszélgetés közben ritkán néz a
partnerére: lefelé és előre szegezi pillan-
tását. Mihelyt valami történik, mindjárt
akcióba lép. Amikor megszólal a telefon,
diszkréten átmegy a szobán, mintha a
konyhába igyekezne, de valójában azt
fürkészi, hogy ki telefonált. Amikor pedig
Péter megérkezik, egész kis cselekvéssort
épít föl annak érdekében, hogy
megakadályozza a pálinkaivásban. Előbb
hellyel kínálja, lehetőleg minél messzebb
az asztaltól, majd dugót vesz elő a
zsebéből, és feltűnően bedugaszolja vele a
pálinkásüveget. Ezután strázsa-ként
lecövekel az asztal mellé, és csak nehezen
szánja rá magát arra, hogy kimenjen, és
egyedül hagyja Pétert az itallal. De még
kifelé menet is tesz egy kört, elindul
visszafelé, lopva hol Péterre, hol az italra
pislog, még fölvesz egy kosarat, s végül
lemondó gesztussal távozik.

A céltalan, pusztán kémkedő ácsorgás
jellemző tulajdonsága Somogyi Erzsi
Simonnéjának. Még akkor is egy-

helyben áll, amikor látja, hogy Péter és a
fia egyedül akarnak maradni. Csak amikor
már föltűnővé válik hallgatózó szándéka,
akkor hagyja őket magukra.

Mindebből nem az következik, hogy
Simonné Somogyi Erzsi alakításában el-
lenszenvessé válik. Tevékenykedésében
sok groteszk, anyókás báj is van. Tu-
lajdonképpen nehéz eldönteni, hogy Si-
monnéja mennyire rokonszenves. Somogyi
Erzsi alakítására éppen a jó és rossz
tulajdonságok furcsa lebegtetése jellemző,
s ezzel eléri, hogy a néző tanácstalanná
válik az ábrázolt figura iránti érzelmeiben.
Halálának bejelentése talán ezért nem vált
ki különösebb emóciót senkiből.

Még egy áldásos következménye van
Somogyi Erzsi szerencsés szerepfelfogá-
sának. Simonné az ő ábrázolásában túl-
nőtt a hétköznapi, naturális értelemben
vett valóságon, egy kicsit jelképes lett, és
ezzel az előadás összes szereplője közül a
legjobban valósította meg Horvai István
rendezői elképzelését. Bármenynyire
meglepőnek látszik is: ez a Simonné már
nincs nagyon messze az Oszlopos Simeon
Vinczénéjétől, aki a rosszat nem erkölcsi
romlottságból, a pusztítás gyönyörével
teszi, hanem valamiféle elvont kategorikus
imperativusznak, hideg, szenvedélytelen
erőnek engedelmeskedve.

Milyen kitűnő lenne Somogyi Erzsi
Vinczéné szerepében!

BERKES ERZSÉBET

Erzsébet-nap
Debrecenben

Az Erzsébet-nap Németh László társadalmi
drámáinak kötetében látott napvilágot, de
mire most - a megírás után ne-gyed
évszázaddal - a bemutatóra Debrecenben
sor került, úgy tetszik, hogy a történeti
drámák közé illik inkább. Bizonyára azért,
mert a bekövetkezett történelmi változások
megoldották a társa-dalomban és kioldották
a drámából azokat a problémákat, melyek
kortárs gondúvá tették az Erzsébet-nap
konfliktusát.

A dráma egy feltörekvő nagygazda-család
bomlásának, a felemelkedni képes
parasztság megtorpanásának okait keresi. A
mű cselekményének ideje korábbra
datálódik, mint a negyvenes évek, amikor
tétován, jobbára érzelmi magyarázatokat,
motívumokat találva Németh László a
drámát papírra vetette. Igazságtalanság
lenne ma, az utókor tapasztalatainak
birtokában számon kérni azt, hogy miért
nem világosabb rajzú a progresszív és
regresszív erők munkálása, s miért nem
ütköznek ki olyan jegyek, melyek azóta
annak a rétegnek az életképességét is
igazolták a megváltozott körülmények
között. A puszta tény, hogy művészi
formában rákérdezett a szerző: miért nem
talált medret a harmincas évek
Magyarországában az a jobbra törő
szándék, melyet ez a módos parasztság
képviselhetett volna, illetve miért nem
válhatott az úri Magyarországon a paraszti
feltörekvés társadalmilag is progresszívvé:
tiszteletet kelt ma is.

Mégis: túl a diagnosztizáló szándékon, túl
az érzékeny ujjakkal kitapintott kór-
isméken s az ezeket megillető elismeré-
seken - a dráma művészileg megsínyli,
hogy az okokat és a gyógymódot nem
láttatja világosan Németh László. Min-
denekelőtt azt, hogy a hősök színpadi
helyzetében, magukban a szituációkban
nincsenek megörökítve a társadalmi je-
lentőségű konfliktusok. Beszélnek ugyan
arról, hogy a legtehetősebb Varga fiú miért
bukott bele a nagybani gyümölcs-
termesztésbe, hogy mennyire hiányzik az
értékesítő szövetkezet, azok a testületek,
melyek közvetlenül képviselhetnék a ter-


