
son, a nagy vallomások éjszakáján a sze-
relmes Josie minden arcát megmutatja.
Dacos kamaszlányként bosszankodik,
kéreti magát, gyerekesen kacér, ahogy
kiprovokálja a csókot. Kíváncsi és naiv,
tágra nyílt ,szem ekkel nézi a férfit,
fenntartás nélkül követi minden
megnyilvánulását, hangulatváltásait.
Boldog, amiikor Jim a kezét simogatja,
(noha a férfi önkéntelenül teszi) és meg-
remeg a csalódottságtól, amikor egy váratlan
mozdulattal elhúzza onnan. A férfi
odahajtja fejét a lány keblére, Josie arca
ellágyul, nagy melegség tölti el, aztán Jim
elveszi fejét, s ő szerelmes mozdulattal
fonja át karjával saját testét, melleit, még a
helyét is szereti an-nak, ahol Jim feküdt.
Kislányosan, szemérmesen boldog és
zavart, amiért le-leplezték ártatlanságát,
boldogan kucorog Jim lábához.

Am amikor jim megöleli, és úgy bánik
vele, mint az oly sokat emlegetett
broadway-i nőcskékkel: hisztérikusan
kiszakítja magát a férfi karjaiból. Aztán
hamar túlteszi magát a szenvedésen, el
akarja felejteni megaláztatását, ismét bol-
dognak látszik. A férfinak szüksége van rá:
hát szerelméért mindent elvisel. A
varázslat szertefoszlott, csak puha anyai
gyöngédség maradt. Ölében Jim feje, si-
mogatja, s a hajával 'babrál. A mama ha-
lálát meséli Tyrone, Josie érzékenyen kö-
veti a hátborzongató történetet. Látjuk az
arcán az idegenséget, az elfojtott undort,
érezzük, visszatartja érzéseit, mert mindent
meg akar tudni, szeretne segíteni,
megérteni, feloldozni. Ám tekintetében azt
is látjuk: már tudja, szerelmük
menthetetlen, már nem remél, csak
vigasztal, úgy bánlik Jimmel, mint a
nagybeteggel, gyengéden, finoman. Ölé-be
fekteti, ringatja, altatódalt dúdol, elaltatja,
elsimítja ráncait. Mikor Jim fel-ébred és
felkel, ő is feltápászkodik, vég-re
kinyújthatja elzsibbadt tagjait, izom-láza
van, hiszen órákig feküdt így ölé-ben a
férfi. Az utolsó csók után lehunyt szemmel,
mozdulatlanul áll, kissé előretolt
felsőtesttel.

Aztán Jim elmegy. Apjának, aki közben
visszaérkezett, befelé nyelt könnyein át
válaszolgat. Csak áll, fejét a faajtónak
támasztva, nézi a holdat, még egy pil-
lanatra nyüszítő fájdalma is kitör, köny-
nyes mosolya szenvedéssel teli boldog-
ságot is rejt. Aztán hangja isimét meg-
keményedik, de most van benne valami
dicsőséges is; legyőzte a fájdalmat. Tud-ja,
ha egyetlen éjszakára is, de meg-adatott
neki a szerelem.

RÓNA KATALIN

Jim Tyrone:
Gábor Miklós

Gábor Miklós második szerepét játssza
ebben az évadban a Kecskeméti Katona
József Színházban. Pályájának egy
elnehezedett pillanatában vállalta a harcot
önmaga ellen, de önmagáért – színészi
énjének megtalálásáért, ahogy ezt a Don
Carlos bemutatója után a SZÍNHAZ
has'ábj'ain elmondta: „Azt a lépést tettem
meg, amit szerintem minden művésznek
meg kell tennie, ha úgy érzi, lefékeződött a
p á lyán . . . erre a lépésre, erre a
találkozásra most élet-fontosságú
'szükségem volt.” Gábor Miklós Ruszt
József személyében olyan segítőtársra
talált, aki őszintén hitt a színész
megújulásában, és aki tudta, hogy semmit
sem csökkent egy színház értékén, egy
rendező művészi erényein, ha színészei
alkatának, karakterének, egyéniségének
megfelelően keres és választ darabot.

(Jim Tyrone visszatér) A Hosszú út az
éjszakába négy pokoljárója közül az
idősebb fiú, a talaját vesztett ripacs, az
iszákos semmittevő, a gyűlölet és a szeretet
érzelmi hullámai közt vergődő Jamie,
miközben Swinburne Búcsúvételét
szavalja, tudja, 'már veszített, nincs az
életben miért küzdenie. Meghasonlottan
válik el a nézőtől. A ,búcsú azonban
O'Neill drámáinak sorában ezúttal mégsem
végleges. Jim Tyrone még egy-szer
visszatér, hogy belső kínoktól hajtva,
emlékektől üldözve mondjon végső búcsút
az o'neilli megtisztulás drámájának, a
Boldogtalan holdnak a színpadán.

Jim Tyrone-t Gábor Miklós játssza.
Megnyerő bájjal, szarkasztikus mosolylyal
lép be a színpadra. Mintha csak egy
megkezdett játékot folytatna, élvezettel

mókázik Phil Hogannal. Ugyanígy ját-szik,
élcelődik, évődik mesterkélt nem-
törődömséggel Hogan lányával, Josie-val
is. S mint aki jó tréfát eszelt ki, és élvezi
saját ördögi trükkjét, lesi-figyeli, amint
Hoganék bolondot csinálnak a földesúrból.
Ám a vidám-gunyoros hangok közé őszinte
keserűség fészkelődik, amikor Josie-val
vagy Josie-ról, a holdfényes éjszakai
rendevúról beszél. Gábor úgy fogalmazza
meg ezt a rö-

vid jelenetet, hogy előre éreztetni tudja a
két ember születő drámáját, a tréfa-csináló
fáradt arca mögött azt az embert, akiben
már nincs ellenállás, hogy küzdjön sorsa
ellen.

(Ha ez az éjszaka más volna) Ami-kor
éjszaka megérkezik, hogy a hold éles
fényében találkozzék Josie-val, már túl van
egy kocsmabeli tréfán, túl az első
részegségen. Könnyedén, lazán közeledik,
de pillantása mintha egy távoli, ismeretlen
világba látna. A színész feszülten figyel,
de annak az embernek a tekintetével, aki
hiába néz, mégsem lát maga körül semmit.
Josie zavart csipkelődéseire újra felveszi
álarcát, átcsap a régi gúnyba, mint az, aki
váratlanul arra eszmél, hogy elárulta
gyöngeségét, aki attól fél, rosszkor, rossz
helyen kopogtatott igaz érzelmeivel. Aztán
mégis megpróbálja: „Szeretném, ha ez az
éjszaka .más volna, mint a többi.” Gábor
ezzel az egy mondattal elmondja-eljátssza-
végigéli: Jim Tyrone-nak talán még
lehetnek vágyai. Ha őszinte tudna lenni, és
ha vele is őszinte lenne Josie, talán 'még
lenne egy utolsó lehetősége.

De amint Josie a lépcsőn összekuporodva
ülő, a semmibe bámuló Tyrone-t magára
hagyja, egyszerre elfogja a nyugtalanság, a
félelem. Szája és keze remegni kezd.
Felugrik, cigarettát keres, nagynehezen
meggyújtja a gyufát, s a felvillanó fény
megvilágítja szenvedélyes-szörnyű arcát.
A rátörő múlt elől menekülni próbálván,
felgyorsulnak mozdulatai, hangja elfúló,
fel-felcsukló lesz. Gábor úgy tudja
eljátszani a fel-támadó delírium lidérces
pillanatait, hogy érezteti a pusztulás és a
széthullás feletti fájdalom mélységeit is.
Majd úr-rá lesz a kezdődő összeroppanás
fölött, s hangja, ahogy a régi slágert
dúdolja, miközben a folyékony vigaszért, a
whiskyért nyúl, ismét gúnyos és cinikus.
Sejteti: a pokol kínjait végig kell járnia.

(A halott múlt csak hadd temesse el
halottait) Ezen az éjszakán a boldogtalan
hold árnyékában nincs más, csak Jim
Tyrone és Josie. Mit kezdhetnek
egymással, hogyan próbálják megtalál-ni
egymást? Ha elmondhatnák egymás-nak,
amit éreznek, ha nem akarnák, ál-arc mögé
bújva, másnak mutatni magukat, mint
amilyenek, talán ,még nem lenne késő,
még segíthetnének egymáson. Gábor
Miklós Jim Tyrone-jának minden

hangsúlya, minden gesztusa, minden
arcrándulása a félelmetesen



világszínház
széthulló alak sebezhetőségét, ellent-
mondásos keserű-iszonyú lényét tükrözi.
Aztán fáradt, üres. hangon beszélni kezd.
Annak az embernek a hangján, akit szinte
,már nem is érdekel, amit mond, de aki
megérezte, hogy ez az utolsó alkalom,
hogy valakivel megossza történetét.
Egyszer végig kell gondolnia, végig kell
mondania az igazságot. A színész arca
megkeményedik, a hangja személytelen,
tárgyilagos lesz. Gábor Miklós Jim Tyrone
tragikus történetét úgy tudja elmondani,
hogy a mondatok mögül egyszerre
sugárzik ábrázolásának az a teljessége,
amelyben benne van a menthetetlen,
önpusztító, sötét színekből kevert,
eltékozolt élete, és az o 'neilli humanista
üzenet, az egyetlen vállalható magatartás:
őszintén szembe-nézni önmagunkkal,
megteremteni életünk igazságát.

S amikor megérzi, hogy a kimondott
szavak befogadóra találtak, egyszerre
szakiad föl minden fájdalom, minden
eddig visszafojtott kín és a feloldoztatás
megnyugtató érzése. A feltörő, meg-
tisztító zokogásból álomba hulló férfi
ábrázolása Gábor Miklós legtisztább,
legmélyebb színpadi pillanatai közé tar-
tozik.

(Hiszen emlékszem) A hold sápadt fénye
után a napfényes hajnalban Tyronc,
magához térve kábult álmából, mintha
semmire nem emlékezne. „Nehéz
elmondanom, hogy érzem magam. Valami
ismeretlen. van bennem, valami békesség
önmagammal és ezzel a mocskos élettel —
mintha összes bűneim meg-bocsáttattak
vo ln a . . . ” — próbálja fel-idézni a
történteket. Meghatottan nézi a
napfelkeltét, de a következő pillanatban
már zavarba jön: a hangja ismét gúnyossá,
cinikussá válik, görcsösen próbál
védekezni a szépség, az őszinteség ellen.
És amikor egy korty ital eszébe juttatja az
éjszakát: Gábor szaggatott gesztusokkal,
mondatokkal, könnyedséget mímelve
játssza el a fel-ismerést. Megtorpan,
töpreng. Arcán átsuhan a remény, de máris
felváltja az elcsüggedés. Szeretne még
mondani valamit. Aztán fájdalmasan, az
őszinteség utolsó lélegzetvételével ,még
egyszer be-vallja, hogy mindenre
emlékszik. Több-re azonban már nem
telik. Ami a tör-vénytelenek, a
kirekesztettek holdjának fényében igaz
volt, azt még egyszer, a nap fényében nem
meri vállalni. Útja ezzel véget ért.
Megfordul, fáradtan el-indul az örök
narkózis felé, anélkül, hogy utoljára
visszanézne.

ÓVÁRI KATALIN

Eduardo de Filippo

Legördül a függöny, vége az előadás-nak.
A közönség ritmikus tapssal, szűnni nem
akaró viharos lelkesedéssel ünnepli a
darab főszereplőjét, szerzőjét és
rendezőjét, a San Ferdinando Színház
lelkét, Nápoly kedvencét: Eduardo de
Filippót. Eduardo, Eduardo! – hangzik a
közönség követelőző hívása, és hiába
jelennek meg újból a színészek, hajolnak
meg és tűnnek el megint, ők Eduardót
akarják. Tudják, az állhatatos 'türelem
meghozza jutalmát: De Fi-lippo szavalni
fog. Felolvassa néhány legújabb versét,
amelyek Nápolyról, az ő problémáikról, a
világ gondjairól szólnak, választ kapnak,
útmutatást vagy csupán együttérzést és
vigaszt. Mintha Eduardo a város apja, jó
szelleme volna, úgy fordulnak hozzá, úgy
lesik szavait. Számtalan levelet kap,
melyekben tanácsot, segítséget kérnek
tőle, vagy megköszönik az előző esti
csodálatos színházi élményt. A jegye-kért
már pénztárnyitás előtt több órával hosszú
sorok kígyóznak. A nézőtér mindig
zsúfolásig tele van, a pótszékek
garmadától mozdulni is alig lehet. Órákig
ácsorognak a színészkijárónál, hogy még
egyszer láthassák, esetleg megszoríthassák
a kezét. Az utcán tisztelettel súgnak össze
a háta mögött, a merészebbje meg is állítja
egy szóra. Az Eduardót övező rajongás
nem csupán a népszerű színésznek kijáró
csodálat megnyilvánulása. Több ennél.
Őszinte szeretet, amellyel a nápolyiak
nagy családja legkedvesebb tagját illeti.
Szeretet, tisztelet, hála, csodálat csendül
megszólításban: Eduardo.

A nápolyiak rokonszenvét De Filippo
kemény, több évtizedes, fáradságot,
meghátrálást nem ismerő írói, színészi
munkájával érdemelte ki. Korunknak talán
ő az egyetlen olyan színházi egyénisége,
aki a színházat teljességében képviseli. A
darabot születésétől a realizálásáig
végigkíséri íróként, majd színigazgatóként
és rendezőként, s végül a színpadon mint
színész vesz részt a színházi munka
minden egyes fázisában. A tehetséges és
népszerű komikus állandó, élő
kapcsolatban áll kö

zönségével. Játékával formálja a néző
ízlését, befolyásolja gondolkodásmód-ját,
a közönség spontán reakciója, ér-
deklődésének közvetlenül érzékelhető
hullámzása viszont visszahat a színész De
Filippo játékára, s az író De Filippo
megírandó műveire. A családias lég-kör, a
közönség és darab „összjátéka” a
commedia dell'arte öröksége, azzal a
különbséggel, hogy mindez De Filippónál
a tradíció tudatos, művészi szintű
folytatása.

Eduardo személyiségének varázsával
bódította meg a nápolyiakat. De van még
egy igen jelentős érdeme: színházat adott
Nápolynak. 1954-ben megvásárolta a San
Ferdinando Színházat, egy XVIII. századi
épületet, amely a Bourbonok nyári
színházául szolgált, és amelyet 1943-ban a
bombák erősen megrongáltak. De Filippo
önerőből építtette fel és tartotta fenn a
színházat. A siker önmagában azonban
nem biztosíthatta a színház költségeit.

1961-ben be kellett zárni a San
Ferdinandót, és csak 1964-ben nyitották
meg újra kapuit. Ebben az évadban Paolo
Grassival egy Milánó–Nápoly „színházi
híd” megteremtésén fáradoztak; a két népi
színi tradíciókat folytató színház, a lom-
bard Piccolo Teatro és a nápolyi San
Ferdinando együttműködését szerették
volna megszervezni. Tervük nem sikerült.
A Piccolo Teatro Milánóban még
megfelelő helyiséget sem kapott. Gaz-
dasági nehézségek miatt De Filippo
kénytelen volt bérbe adni színházát az
ETI-nek (Ente Teatrale Italiano - Olasz
Színházi Hivatal). Ettől fogva, bár még ő
az épület gazdája, éppúgy fizetnie kell a
színház használatáért, mint az egyéb
társulatoknak. Csak az évad elején játszik
Nápolyban, a második harmadban
Firenzében a Teatro Pergolesiben, az
utolsó néhány hónapban pedig Rómában a
Teatro Eliscóban lép fel társulatával.

Nemzeti irodalom és dialektus

A mai modern olasz drámaírás legje-
lentősebb egyénisége, az egész világon
jól ismert író-rendező-színész Eduardo de
Filippo 1900. május 24-én született
Nápolyban. Több, mint negyven művéből
számosat mintegy harminc országban
vittek színre, nálunk például budapesti és
vidéki színházaink nagy sikerrel
játszották a Vannak még kísértetek
(Questi fantasmi, 1946), Milliomos
Nápoly (Napoli Milionaria, 1945),
Filumena házassága (Filumena Martu-


