
uralom csődjével, ha a fáraó nem kapcsolja
hozzá; illetőleg mint Izórának vajmi kevés
köze lehet az egy táboron belüliek
tragikomikus nézeteltéréséhez. Így
természetesen Vajda Márta, talán
öntudatlanul, figurákat Ígyekezett te-
remteni. Ezzel a színészi megoldással,
magatartással Éva határozottan elkülönült
a másik két főszereplőtől, noha ő is
farmerben játszott. A ruha mint jel viszont
azt kommunikálta, hogy a rendezés
koncepciójában, a színjáték gon-
dolatiságában Ádámmal és Luciferrel
azonos síkon van. Ifj. Újlaky László - mint
Éva társa - csak Kepler-alakításában
faragott meg figurát, minden külsőség
nélkül igen jól, egy öregemberét. Vajda
Márta alakjai közül Borbáláé kissé
szokványos volt - jelzett tükör,
hajigazítások és kacarászás - a párizsi
forradalmárnőé viszont teli volt erővel,
energiával; s bensőségesen szép volt a
falanszterjelenetben.

Az előadás úgy végződik, ahogyan
kezdődik, a három főszereplő és az Úr
zárójelenetében is ott van mindenki, hal
hátul csoportot alakítva. Ám itt már
értelme és jelentése van jelenlétüknek: ők
az emberi helyzetek jövendő részt-vevői.
Mivel azonban már láttuk, milyen sorsot és
milyen helyzeteket fog Ádám-ember
végigélni, s azok, akik a negatív
helyzeteket, a zsákutcákat megteremtik, itt
vannak már, az Úr és a mű biztató
szavainak hitele teljesen elvész. Ezt persze
az is okozza, hogy „az ember célja a
küzdés maga" szöveget kihúzták.

Giricz Mátyás elképzelése, felfogása,
értelmezése - véleményünk szerint -
fenntartásokkal fogadható el. Sajnos az
előadás nem tudta nyilvánvalóvá, egy-
értelművé tenni saját mondanivalóját; erről
csak a mellékalakokból, illetőleg a londoni
és a falanszterjelenetből lehetnek
sejtéseink. Így az elvi koncepció valódisága,
helyes vagy helytelen volta még
bizonyításra szorul.

Madách Imre: Az ember tragédiája (Szegedi
Nemzeti Színház

Rendezte: Giricz Mátyás.
Díszlet-jelmez:

Gyarmathy Ágnes. A rendező munkatársa:
jachinek Rudolf.
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Egerváry Klára, Faluhelyi Magda, Fogarassy
Mária, Fekete Alajos, Garay József, Gyürki
István, Huszár Ferenc, Kárpáti Tibor, Réti
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SZÁNTÓ JUDIT

A kritikai realizmus
rendezői kiigazítása

Maróti Lajos színműve Szegeden

A közhelyet, mely szerint a rendezés
minősége már a szereposztásnál eldől,
avagy a rendezői koncepció első és legfőbb
hordozója a szereposztás, ritkán bizonyítja
csattanósabban produkció, mint Maróti
Lajos új színműve Léner Péter szegedi
rendezésében. Vannak esetek, mikor az író
már eleve bizonyos színészekben
gondolkodik. Máskor a szereposztás csak
egy-egy szereplő hagyományos vagy
kézenfekvő felfogásán változtat, avagy az
egész drámát érintő, de csak viszonylagos,
a hangsúlyokat alapvetően nem módosító
eltolódásokat
hoz létre. Az Egy válás története című

dráma esetében ennél több történt. Léner
Péter a mű minden szerepét az írói
instrukciók rendkívül szabad értel-
mezésével osztotta ki, és ezzel nemcsak a
dráma alapvető hangsúlyait módosította,
hanem egy műfaji, sőt, esztétikai kérdéshez
is alkotó módon szólt hozzá.

Maróti Lajos színvonalas, szellemes,
elegáns színpadi játéka ugyanis egy új-fajta
kritikai realizmus lehetőségeit próbálgatja.
Különös jelenséggel állunk itt szemben,
amelyet írásunk keretein belül úgyszólván
csak érinthetünk. Mindnyájan betéve
tudjuk a kritikai és a szocialista realizmus
közötti különbség klasszikus
meghatározását. Újabb időkben azonban
különböző műfajú alkotások serege utal
egy újfajta, az épülő vagy már felépült
szocializmus feltételei között életképessé
váló kritikai realizmus lehetőségére. A
művészi alkotás eszerint bizonyos
esetekben beérheti a negatív jelenségek
ábrázolásával, mellőzve ama bizonyos kiút
vagy perspektíva konkrét, személyekben
vagy cselekménymozzanatokban testet öltő
felmutatását, lévén, hogy ezt a perspektívát
úgyis megadja az élet, a nézőben, olvasó-
ban felhalmozódott élet- és tapasztalati
anyag és meggyőződés. A megoldás tehát
általánosan adott: a stabil és fejlődő
szocializmus mint a bemutatott konflik-
tusok közege, amely (nem utolsósorban
épp a művészi demonstrációk közre-
működésével) hosszabb távon képes ki-
dobni magából a szóban forgó negatív
jelenségeket. Eszerint a művész részéről

elegendő, ha e jelenségekkel szemben
megfelelő álláspontot foglal el, és ezt az
álláspontját kellő felelősségérzettel és
természetesen magas művészi színvonalon
nyilvánítja ki.

Ilyen típusú alkotások napjainkban
minden műfajban teremnek. Az epika és a
líra kérdéseibe nem kontárkodom bele, s
ami a drámát illeti, ott is úgy vélem:
általános törvényeket csak hosszabb idő
múltán, megfelelő számú színvonalas
alkotás létrejötte után lehet levonni. A
dogmatikus esztétika a mai tárgyú
művektől is megkövetelte a perspektíva
konkrét ábrázolását, a pozitív hős
szerepeltetését, még a szatíra területén is.
Ma, szerencsére, ilyen elvárások nem
fogalmaztatnak meg; vannak mércéink,
van ítéletünk, de előzetes merev
szabályaink nincsenek. A műhelyeket
fÍgyeljük: mi kerül ki belőlük, és milyen,
általánosabb gondolatok meg-pendítésére
ösztönöznek. És így a dráma területén
egyelőre azt regisztrálhatjuk, hogy a
művészi szabadság lehetőségeit a
legmagasabb fokon kihasználó, a leg-
inkább „szókimondó" alkotásokban
úgyszólván spontán belső igényből szü-
letnek meg azok az Orbán Erzsik, Bodók,
I. Örömanyák, I. és II. díszítő-munkások,
akiket hajdan pozitív hős-ként könyveltek
volna el (bár aligha minősültek volna
eléggé pozitívoknak); és épp így
regisztrálhatjuk, hogy vannak becsületes
szándékú, nekünk szóló, „értünk haragvó"

művészi alkotások, melyekben ilyen
figurát nem találunk.

Maróti Lajos az utóbbi típusú szín-
művel kísérletezett. Keserűen ironikus
diagnózist ad a mai értelmiség válság-
pszichózisáról. Művében nihilista, ki-égett,
új értékek létrehozására képtelen lázadók
élnek egymás mellett megalkuvó
konformistákkal. Az első típus a Doktor
úr, a férj; a második Vera doktornő, a
feleség és Jenő, a televíziós fődiszpécser:
mind 35 és 40 közötti, kialakult emberek,
az értelmiség derékhada. Az utánpótlás
sem kecsegtet több reménnyel: a
huszonéves Zsu, a pszichológus-nő,
üresfejű hisztérika, aki kétségbe-esetten
próbálja harmincas éveire biztosítani
magának azt, amit Jenő és Vera elértek.
Nem nyújt több vigaszt a végképp
megállapodottak, az ötvenesek
értékskálája sem. Menyhért elvtárs a kor
és a hatalom sáncai mögül, jóindulatú
fölénnyel néz a mögötte iparkodókra, az
életben, hite szerint, tökéletes bizton-
sággal igazodik el, lelkiismerete jó, amit
megkapott, arra rászolgált, s joga van



A Doktor úr (ifj. Újlaky László) és Vera, a felesége (Bajza Viktória f. h.) Maróti Lajos drámájának
szegedi előadásában

ahhoz is, hogy a harmincasok nemzedé-
kéből maga mellé rántsa a leginkább
kedvére való asszonyt, és elegánsan,
nagyvonalúan félrepöckölje a kellemet-
lenkedő riválist, a férjet. Menyhért elvtárs
többes szám első személyben be-szél, és
szilárd meggyőződése, hogy valóban a
szocialista közösséget és annak eszményeit
képviseli. Valójában Menyhért elvtárs már
csak arat; életformája, szemlélete teljesen
zárt, képtelen bár-milyen új jelenség
érzékelésére vagy megértésére. Ezen a
hermetikus ötszögön kívül független
elemként csak Mária Terézia lebeg, a
sokférjű és sok-nyelvű bejárónő, ez a „kor
és nem nélküli" lény, aki a sorsszerűség
titokzatosságával képviseli azt a rengeteg
változást, az értékeknek azt a sűrű
cserélődését, amely a többi szereplőt
kibillenthette. Es ez utóbbiakban semmi
meg-nyerő vonás, mentségük csupán kettő:
Mária Terézia, vagyis a sors, továbbá mind
az öt számára a másik négy - a környezet,
amely nem különb náluk.

Színpadon kellene látni ezt a drámát
ahhoz, hogy hatását igazán lemérhessük.
Attól tartok azonban, bármily színvonalasan
megírt is a szöveg, bármily stiláris, irodalmi
és színházi értékeket hordoz a dialógus,
bármily feszes a cselekmény, a hatás nem
lenne meggyőző. A néző, az első jelenetek
boldog ráismerései, beavatott nevetései után
lassan elfásulna, az egymást érő és
egyenlően erős negatív hatások fokozatosan
semle-

Léner színpadán egészen más figurák
jelennek meg. Itt van mindjárt Mária
Terézia: Barta Mária alakításában szép,
szekszepiles középkorú úriasszony, meg-
jelenésében semmi szimbolikus elvontság.
Kovács János Menyhértje koránt-sem
magabiztos, ezüst halántékú amorózó,
hanem nagyon is esendő emberke,
magabiztossága és gátlásai között az első
pillanattól nyilvánvaló az ellentmondás. De
ami a fő: a négy további szereplő azonos
korcsoporthoz tartozik, vagyis a skála nem
26 és - mondjuk - 38 között ível, továbbá
mind fiatalabbak, 25 és 30 év közöttiek. És
ettől alapvetően megváltozik a drámai
közlendő hangsúlya és tartalma. Az érett
harmincasok: nagyjából befejezett emberek.
A harmincötön felüli Doktor úr épp
félbemaradtságában kész: végleg
abbahagyott torzó, aki nagyképű
ellenzékiségével egy jóvátehetetlen
kudarcot kompenzál. A harmincas Vera és a
Doktor úrnál is idősebb Jenő: véglegesen
gubóztak be a státusszimbólum-gyűjtésbe, a
megalkuvó kispolgáriságba. Lénernél
azonban - aki a szövegből is kihúzott
minden az eredeti életkorral kapcsolatos
utalást - fiatalokról van szó, akik, a mai
retardált felnőtté érést is beszámítva,
tényleges koruknál is fiatalabbak. Nem
megkövesedett magatartásformák
képviselői, hanem az ellentmondásos
társadalmi jelenségek között zavarodottan
bolyongó, útjukat kereső, még bevégezetlen
fiatal emberek. Ez természetesen nem
változtat azon, hogy Vera és Jenő a
legkönnyebb ellenállás útján, a
konformizmus felé haladnak; de tétova
bizonytalanságuk sokat lágyít arculatukon.
Bajza Viktória szép, vibráló fiatal
doktornője kétségbe-esett,
kiegyensúlyozatlan teremtés, aki boldogan
maradna Géza mellett, de ugyanakkor retteg
is tőle (és a „gézaság" itt persze egy
másfajta értékrendszert is jelent); belső
tétovasága, a két lehetőség közötti állandó
ingadozása még azokat a szövegeit is
átszínezi, bizonyos lírával lengi be, amelyek
kietlen, sivár önzésre utalnak. Szendrő Iván
Jenőjén is álarc csupán a fölény, a
magabiztosság; jelleme a megalkuvás, a
biztonsági élet felé vonzza, de ugyanakkor ő
is sebezhető, érződik, hogy lépne más
talajra is, ha az nem volna olyan
süppedékeny. Zsu életkora megmaradt, de
azáltal, hogy Léner kihúzta kezéből mind a
kor-különbség, mind a szexbombaság ütő-
kártyáját, ő is védtelenebbé vált: sze-
rencsétlen, kisiklott életű kis jószág, aki
tyúkeszűen keresi a megkapaszkodás

gesítenék egymást, a konfliktus látszó-
lagossá válnék. A szatírai hatás nem kö-
vetkeznék be, mivel hiányzik a támadás
pontos irányzottsága, kemény követke-
zetessége; a drámai hatás pedig akadoz-
nék, mert a szereplőkben nincs lírai töl-
tet, nincs átélhető emberség.

*

Színpadon kellene látni a drámát? De
hiszen ott láttuk, s ezek a sorok épp
ennek az élménynek a nyomán íródtak!
Csakhogy Léner Péter másképp osztott
szerepeket, és ezzel különös eredményt
ért el: híven megőrizte a színes, helyen-
ként csillogó részleteket - és alapvetően
megváltoztatta a drámai erőteret.

Lássuk csak a szerzői instrukciókat.
Á Doktor úr: „harmincöt-harmincnyolc
év körüli férfi". Vera, a felesége: „pár
évvel fiatalabb, nem éppen szexbomba,
de a maga módján gusztusos és főképp
nagyon jól tálalt nő". Menyhért: „Öt-
venöt körüli, hangsúlyozottan jótartású,
elegáns férfi, ősz haja hullámokba ren-
dezve a fején." Zsu: „Huszonhat-hu-
szonhét év körüli ragyogó nő, mi taga-
dás, egy klasszissal jobb Veránál." Jenő:
„Valamivel idősebb lehet a Doktor úrnál
... magabiztos, olykor a gorombaságig
fölényeskedő férfi, aki azonban, ha akar,
behízelgően kedves tud lenni." És végül
Mária Terézia: „Kortalan-nemtelen lény
női ruhában, kissé nagyot ha l l . . . "



lehetőségét. (Más kérdés, hogy Markovits
Bori külsőséges-közhelyes eszközökkel
nem értelmiséget mintáz, hanem egy
tizedrangú telefongörlt, és még rá-játszik
sok helyütt amúgy is fölöslegesen
leegyszerűsített, minden szellemi profilt
nélkülöző szövegére.)

A végére tartogattam az előadás leg-
örvendetesebb élményét, a jelentős szí-
nésszé érett ifj. Újlaky László Doktor úr-
alakítását. Újlaky izgalmas, minden
mozzanatában eredeti, egészében pedig
hézagtalanul egységes alakításában is-
merős költözött magyar talajra: a meg-
állapodott korú, kudarcos nihilista helyett
íme jimmy Porter, a magyar dühös
fiatalember. Pózai, szélsebes váltásai
egyszerre spontánok és - egy magatartási
séma elemeiként megkomponáltak:
elsősorban nem partnereivel van baja,
hanem az élettel, amely nem tud vele mit
kezdeni. Játékában ugyanakkor semmi
ragacsos önsajnálat, hanem szik-rázó irónia
és önirónia, és mögötte valami formátlan,
de nagyon őszinte, fájdalmas
tanácstalanság: mire tegye rá az életét?
Még egy párhuzam kínálkozik: Ulrich
Plenzdorf ifjú W-je. Aki öngyilkos lett. De
Edgar Wibeau tizenéves volt, az első nagy
öngyilkossági korszak éveit taposta. A
Doktor úr 30 körül van: ilyenkor már
kialakul a legkönnyebben hozzáférhető
önvédelmi mechanizmus, a cinizmus,
amely azonban még csak páncél, még nem
nőtt a húshoz, alatta még őszinte indulatok
és érzelmek forr-nak. Mire ez a Doktor úr a
Maróti el-képzelte kort eléri: még minden
lehet belőle. Korántsem vagyok feltétlen
optimista: lehet, hogy valóban Maróti
Doktor urává aszalódik. De az is lehet,
hogy abból a darabzáró írógépkopogásból
kiforr valami, amit a társadalom már
elfogadhatna, és mert a társadalom is fej-
lődik - el is fogad. És akárhogy van is, ez a
fázis, amelyet az előadás felmutat,
mindenképpen fÍgyelmeztető erejű:
fÍgyeljünk a mi Jimmy Porterjainkra, a mi
Edgar Wibeau-inkra, mielőtt végképp és
akkor már mindkét részről indokoltan,
elszakadunk egymástól.

A Doktor úr ilyetén értelmezése
töretlenül vonul végig ifj. Újlaky László
játékán és a Bajza Viktóriával való nagyon
szép párjelenetein. Rendezőileg is kitűnő
részek ezek: a mondatok
többrétegűségének kibontása, a gyors
váltások, a lírának és a szenvedélynek a
pózokon is átsütő őszintesége, a nyugtalan
mozgáskompozíciók és világítási
effektusok rendkívül bonyolult folyama-

Maróti Lajos: Egy válás története (Szegedi Nemzeti Színház). Barta Mária (Mária Terézia),
Kovács János (Menyhért elvtárs), Bajza Viktória f. h. (Vera) ( Hernádi Oszkár felvételei)

tot tárnak fel: két fiatal keresi nemcsak
egymást, de egész életük és általában: a
létezés értelmét.

Persze ez a rendezői elgondolás együtt jár
bizonyos kiküszöbölhetetlen nega-
tívumokkal is. Maróti Lajos drámája
ugyanis, a maga törvényszerűségein belül
impozánsan homogén volt; a színpadi
módosítások következtében ez a
homogeneitás megbomlott, bár szerencsére
csak a mellékszereplők vonatkozásában.
Léner mindenek előtt a Doktor urat és
mellette elsősorban Verát ragadta ki a
többiek közül, hogy rájuk bízza művészi
mondanivalóját. Emiatt az öt-szög másik
három tagja többé-kevésbé visszasüllyedt
az excentrikus vígjátéki epizodisták
rangjára: Jenőből intrikus lett, Zsuból
bohókás naiva, Menyhértből a befutott idős
gavallér. Persze nem egyértelműen és nem
szokványosan; utaltam már rá, hogy a
rendezés mondanivalója átszínezi az ő
szerepfelfogásukat is. Csak éppen mindaz,
ami a szín-padon igazán izgalmas,
megragadó és fontos - Vera és a Doktor úr
között játszódik le. Megváltozott végül,
kissé felemás módon, Mária Terézia
funkciója is. Minden jelképes-sorsszerű
réteget elvesztve maradt a harcias,
nagyszájú bejárónő, aki viharos múlttal
rendelkezik és jókat mond. Szerencsére
Barta Mária finom, ízléses játékának
légköre van; egy életforma lebeg körülötte
és hitele-

síti a nem egyszer üresen kongó bonmot-
kat is.

Mindaz, amit Maróti, mint c kritikai
realista színjáték írója, mai életünk fonák,
ellentmondásos, nem egyszer lehangoló
jelenségeiből megragadott, az előadásban
is kimondódik, élesen, keményen,
határozottan. Csak épp az történt, hogy az
életkor-eltolódás és a színészválasztás
közegén megtörve ez az üzenet más
tartalommal telítődik. A keserűség nem
kevésbé hiteles, de lírát és szenvedélyt
szívott fel magába; és a néző, a szereplők
egyöntetű, de végül is semmire nem
mozgósító elítélése helyett, megérti őket
és bennük azt is, ami önmagára
emlékezteti. Tud hinni abban, hogy azon
az éjszakába nyúló értekezleten, amire
Kovács János Menyhért elvtársa utolsó
mondatában oly finom, csendes, derűs
rezignáltsággal hivatkozik, okos és fontos
dolgok is elhangoz-nak, és tud örülni
annak, hogy ugyan-ezen az éjszakán
valahol egy ablak mögött, ott kopog az
elhagyott és dacos Doktor úr írógépe.. .

Maróti Lajos: Egy válás története (Szegedi
Nemzeti Színház)

Rendező : Léner Péter. Díszlet- és
jelmeztervező: Gyarmathy Ágnes.
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