
emberré soha nem nőtt asszonyi állatból a
tudat kontrollja nélkül tomboló gyűlölet
szinte démoni vonásokat hoz fel-színre.

A Vendégség első megközelítésben ki-
zárólag gondolati dráma. Az előadás
sikerének kulcsa a megfelelő értelmezés, az
író szemléletének és ítéletének komp-
romisszummentes vállalása. A Berényi
Gábor rendezte győri előadásnak is ez a
legszembetűnőbb erőssége. De méltány-
talanság lenne, ha nem szólnánk a szín-
padi produkció majdnem töretlenül szö-
veghű stílusáról, arról, hogy Berényi a
darab kínálta kereteken belül hibátlanul
érvényesíti a maga kipróbált kisrealizmusát
az előadásban, és ugyanakkor felül is tud
ezen emelkedni. Ezt bizonyítja, a többi
között, a három összezárt hős étkezésének
aprólékosan realista, néma rítusa, ahol a
hétköznapi cselek-vések hitelessége
összeötvöződik a mozdulatok
jelképességével, s a kép ezáltal feltöltődik
a dráma feszültségével is. A bakancshúzás
prózai akciója is szertartássá szublimálódik
a színpadon, amikor a mester és az áruló
tanítvány visszájára fordult emberi
kapcsolatának jelzésére, kifejezésére
hivatott. Talán csak az utolsó jelenetben,
Dávid Ferenc lefogatásának beteljesült
végzetét látva éreztük, hogy a rendező
figyelmét a látvány zökkenőmentes
megszervezése elvonta a drámától. Vata
Emil díszlete szerkezetében is, jellegében
is pontosan olyan, amilyennek a mű
megköveteli. Egyszerű szépsége a nemes
anyag, a nyers fa esztétikumából és a
puritán látvány meg-komponált
összhangjából következik.

A harmadik Vendégség perdöntő bizo-
nyítéka a dráma érvényének, megújulásra
alkalmas erejének. De a győri elő-adás
eredményeit elismerve is hiszem, hogy még
mindig maradtak a műben kiaknázatlan
színpadi tartalékok. Berényi például alig-
alig élt a drámában rejlő groteszk hatás
lehetőségekkel, amelyek pedig egy későbbi
bemutató stílusának komplementer színeit
jelenthetik, s még szorosabbra fűzhetik a
színpadi és a színpadon túli valóság időtlen
kapcsolatát. Dávid Ferenc emlékműve után
Győrben most töretlenül átélhettük Socino
tragédiáját. Meglehet, hogy a következő
felújítás megteremti majd azt a színpadi
szintézist is, amelyre Páskándi szövege
ugyancsak lehetőséget ad. Hiszen a mű
jelenből jövőbe ívelő színpadi története,
teljes bizonyossággal meg-jövendölhető
utóélete még csak most kezdődik.

NÁNAY ISTVÁN

A rendező felelőssége

A rendező feladatáról, kiemelkedő sze-
repéről, fontosságáról többnyire csak
akkor esik szó, amikor hatásos rendezői
koncepció sikerre visz egy-egy gyengébb
„alapanyagot" - vagy ugyancsak markáns
rendezői koncepció Csehov- vagy
Shakespeare-drámát buktat meg. Most
három színházi fiaskó, három gyengén
sikerült előadás kapcsán szeretnénk szól-
ni a rendezői felelősségről, elgondolkozva
az elmulasztott lehetőségeken.

Éljen a királynő!

Kezdjük a József Attila Színház produk-
ciójával. Robert Bolt: Éljen a királynő ! cí-
mű történelmi játékát Benedek Árpád

rendezte. Rögtön az első kérdés: miért ezt
a darabot mutatta be a színház? Tegyük
fel, hogy ezzel a kosztümös történelmi
drámával kívánt eleget tenni műsorpo-
litikai, közönségnevelő célkitűzéseinek.
Ez elvileg helyeselhető, annál is inkább,
mivel a darab jól játszható, ugyanakkor
aktualitásokkal bíró mű. Bár az angol
történelemnek ez az epizódja, a két ki-
rálynő közötti viszály, kissé távol áll a
magyar átlagnéző érdeklődésétől. Az an-
gol nézők legtöbbjének nemzeti történel-
mük ismeretében legalább az nem jelent
külön problémát, hogy eligazodjanak a
nagyszámú szereplő között, nálunk vi-
szont ez sokkal nehezebben megy. Kü-
lönösen Bolt darabjában, sűrítő drá-
makonstrukciójában, ahol a történelmi
események éppen csak felvillannak, és a
nézőre vár, hogy az epizódok, a szereplők
kavalkádjában rendet tegyen.

Ha a történelmi játék történetiségével
imigyen némileg baj van, akkor nyilván a
darab játékossága vagy a mához szóló

Bánffy György (William Cecil) és Szemes Mari (I. Erzsébet) Robert Bolt: Éljen a királynő!
című történelmi játékában (József Attila Színház)



üzenete kelthette fel az alkotók érdeklő-
dését. Az a kettősség, ami a régi idők és a
mi korunk eseményei közötti analógiákból
adódhat. A darab bravúros technikával
megszerkesztett mű, ami éppen a szer-
kezetében hordja az áthallás lehetőségét,
nem a konkrét szavakban, szituációkban.
Márpedig a József Attila Színház előadása
éppen a darab szerkezetének pontos inter-
pretálásával marad adós, tehát elvetette a
mára hangolás alkalmát. Marad még a be-
mutató indokaként a bravúros színészi
alakítások lehetősége - s ez elsősorban két
színésznő esetében valóban lehetőség -,
azonban a több mint két tucatnyi szereplőt
mozgató darabban csak akkor
valósulhatna meg, ha a rendező mind a
huszonnégy szereplőt a dráma lényegéből
adódó hierarchikus rendbe tudná állítani,
ha megteremtené a mű megkívánta
ironizáló játékstílust, egyszóval, ha a
darabot helyesen értelmezve állítaná
színpadra. Ennek azonban csak a nyo-
maival találkozhatunk a József Attila
Színház színpadán.

Robert Bolt két évtized eseményeit sűríti
össze. Mária, a katolikus skót királynő és
Erzsébet, az anglikán Anglia királynője
harcol egymás ellen és egy egységes angol
birodalomért. A két királynő soha nem
találkozott egymással, a dráma úgy fejlő-
dik ki köztük, hogy effektív összeütközé-
sük nincs. A nyilvánvaló történelmi ellen-
tétet átszínezi mindkét királynőnél a ma-
gánélet és a közélet konfliktusa. Leegy-
szerűsítve a képletet: Mária királynői mi-
voltát alárendeli nőiségének, Erzsébet pe-
dig női, magánemberi érzéseit elfojtja a
közérdekre hivatkozva, vagy romantiku-
sabban: ha az állam érdekei miatt az nem
lehet a férje, akit szeret, akkor senki sem
lesz. A két nő viszonyát Mária szavai
jelzik legpontosabban: „többet élt az, aki
átöleli a halált, mint aki hetven éven át
kitér az élet elől". Erzsébet az erősebb, s
bár csodálja, irigyli ahogy Mária habzsolja
az élet örömeit, ahogy a lovakkal bánik,
ahogy nyüzsögnek körülötte a férfiak -
koholt vádak alapján kivégezteti. A szerző
és a néző szimpátiája Máriáé, de Erzsébet
emberi drámája érdekesebb és őt igazolta
a történelem.

Ezt a bonyolult, szövevényes drámát
Bolt szimmetrikus szerkesztésű, a filmes
áttűnéstechnikára építő jelenetezésű da-
rabban eleveníti meg. Nem véletlenül oly
hangsúlyosak a szerző utasításai, amik a
szereplők kiemelésére, a jelenetek gyors
váltására szolgáló világítás fontosságáról
szólnak. Hiszen az egyetlen elvont térben
játszódó darab cselekmé-

nye két párhuzamos szálon fut és ezen
belül a jelenetek egymásra rímelnek. A
darab lényege, a kétféle, mégis ugyan-
azon mechanizmus bemutatása csak akkor
érvényesül, ha a jelenetek nem
különállóak, hanem egymásba mosódnak a
határok, a földrajziak, az időbeliek és a
színpadiak egyaránt. Ezt szolgálja a
tükörjelenetezés, amikor azonos szituációk
ismétlődnek Máriánál és Erzsébet-nél,
valamint a gyors váltások. Természetesen
nem szentírás a szerző világítási előírása, a
lényeg kiemelése történhet más módon is -
egy szovjet előadásban például egyazon
színésznő játszotta a két királynőt, ezzel
jelezve a két mechanizmus belső
azonosságát -, de romantikus és érzelmes
történelmi tablóvá degradálódik a darab,
ha figyelmen kívül hagyják a mű
szerkezetéből adódó színi
követelményeket. A József Attila Szín-
házban Fehér Miklós lépcsőzetes tere
semleges, a színváltások jelzésére zászló-
csere szolgál. Kemenes Fanny jelmezei
pedig pompázatosak. Így a díszlet és a
jelmezek együttese olyan ellentétet,
ugyanakkor egységet alkot, ami jól
megalapozhatná a lényegre törő előadást.
A rendező felfogása azonban a darab ellen
dolgozik. A jeleneteket, ahogy az egy
hagyományos történelmi színmű
előadásához illik, világos színpadon,
méltóságteljes ki- és bevonulásokkal
szaggatja szét. Emiatt az előadás tempója
rendkívül lassú, ritmusa döcögő, hiszen a
néhány perces jelenettől a nagyobb
egységekig terjedők az epizódok, ennek
megfelelően a jelenetváltások esetenként
aránytalanul nagy időt vesznek igénybe, s
néha fontosabbak lesznek, mint maguk a
villanásnyi jelenetek.
Ugyanakkor nem él a rendező a tükör-

jelenetezés előnyeivel. Példa rá a két pap
beállítása. John Knox, a presbiter egy-
házfő - Bolt leírása szerint - a példa-
beszédek, a gyilkos gúny, a magánkívüli
dühkitörések regiszterein játszva ostorozza
Máriát. Durham lordpüspöke a
ravaszkodó, kerülőutakon is célhoz érő, de
a példabeszédeket és a direktebb
ráhatásokat sem megvető egyházfő.
Nagyon sok a kettejük maga-tartása
közötti rokonság, mindenek-előtt közös
bennük a gúny. Harkányi Endre mint
lordpüspök megszólaltatta a gúnyos,
szarkasztikus hangot, ám John Knox
alakjában sem Dégi István, sem a tőle a
szerepet átvevő Fülöp Zsigmond nem
érzett rá a figura sokszínűségére. Egyetlen
hangjuk van, a megszállott üvöltésé. S
mivel szereplő-

változás történt, nyilvánvaló: a figura
megformálásánál rendezői félreértésről van
elsősorban szó.

A darab különben tele van olyan gúnyos,
már-már groteszk elemmel, ami a
történelmi darabot sok helyütt idéző-jelbe
teszi. Példa rá az a jelenet, amikor Lord
Morton, Skócia kormányzója, Máriának és
Erzsébetnek egyként ellensége, mert
pillanatnyi érdeke úgy kívánja, Erzsébetnek
beszámol Mária vár-fogságba vettetéséről.
Azonban küldönc érkezik egy levéllel,
amelyből értesülnek Mária szökéséről, sőt
arról is, hogy angol földön talált
menedéket. S ekkor elkezdődik valami
szatócskodás: nekem nem kell, vigyed te,
nekem sem kell, csinálj vele, amit akarsz.
Ahogy labdáznak egy emberrel, félelmetes,
ugyan-akkor kegyetlenül groteszk -
megírva. A színpadon szánalmas jelenet
válik ebből, mindenekelőtt a Lord Mortont
megelevenítő Soós Lajos kiábrándítóan
hiteltelen játéka miatt. De mert az elő-adás
egészére jellemző a groteszk humor
figyelmen kívül hagyása, természetesen
nemcsak a színész ludas ebben, hanem a
rendező is.

A darab alaphangját leginkább Bánffy
György és Szemes Mari találta el. Bánffy
William Cecilt, Erzsébet tanácsosát játssza.
Bánffy egyszerre hű alattvaló és saját
boldogulását építgető ember, meg-
mozdulásaiban nemcsak a mindenes
diplomata ravaszkodását, de manipulá-
cióinak leleplezését is adja. Ettől a ket-
tősségtől Cecil mester a történelmi alak és
egy általános érvényű magatartás
megtestesítője egyszerre. Bánffy György
játékstílusa a darabból következik, és jól
mutatja, miképpen lehetett volna az
előadást maivá, élővé tenni. Erzsébet
királynő szerepében Szemes Mari is
megpróbálkozik ezzel a játékmóddal. Nála
azonban az érzelmes asszony és a kemény
királynő különválik. Különösen az első
részben élesek a váltásai, így ezek nem
annyira a groteszk hangvételt erősítik,
sokkal inkább egy hagyományosabb
vígjátéki stílusból eredeztethetők. Ennek a
szerepépítkezésnek az áldozata a darab
befejezése: túl könnyedre hangolódott
egyetlen félreértett gesztus, hangsúly miatt.

Miután Máriát lefejezték, Lord Cecil a
Spanyol Ármáda majdani legyőzését
előrevetítve Anglia világtörténelmi je-
lentőségéről szól.

Cecil : . . . Hogyan történhetett? - kérdezik
szerte a világban. És ágyúink adják



meg a választ: Erzsébet műve volt. Ez
cseng majd egész Európa fülében év-
századok múltán is.
(K on g ó csendben keményen, tompán kopog
Erzs ébet hangja)

Erzsébet: Meglehet, Cecil mester,
könnyen meglehet.
(Majdnem vicsorogva)
Hát aztán ?

Az előadásban nem volt kongó csend,
Erzsébet ebben a verzióban nem sűrítette
egyetlen mondatba, egyetlen „hát aztán"-
ba felemásul sikerült életének minden
keserűségét, szkepszisét. Szemes Mari
vállát megvonva, könnyedén lép túl
mindenen. Ám ez a gesztus és hangsúly
az egész előadással harmonizált, abból
következett!

Végezetül két „apróság": a József Attila
Színház jelenlegi színészgarnitúrájából
képtelen kiosztani húsz férfiszerepet,
ezért eleve kudarcra ítélt a vállalkozása.
A rendező gyakran lehetetlen helyzetbe
hozza színészeit. Hogy megint egy példát
említsek: a táncjelenetben koreográfiának
aligha nevezhető primitív lépegetésre
kényszerít segédszínészt és vezető
színészt egyaránt. A drámai jelenet
nevetséges, de a néző mégsem nevet,
inkább szégyenkezik a színészek helyett
is.

Örvény
A Nemzeti Színház éjszakai előadáson
mutatta be Ireneusz Iredyński műveiből
készített összeállítását Örvény címmel,
Emődi Natália dramaturgiai közremű-
ködésével, Vadász Ilona rendezésében.
Üdvözölni kellene a kezdeményezést,
hogy stúdióelőadás keretében néhány
színész lehetőséget kap a színház más
produkcióiban nem kamatoztatott te-
hetségének megmutatására. Ám hogy az
első alkalom kapcsán mégsem egy-
értelmű a lelkesedésünk, annak szerve-
zési, darabválasztási és mindenekfölött
rendezői okai vannak.

Az előadás színhelye az emeleti foyer.
A ruhatár felőli rész a színpad, a büfé
felőli a nézőtér. Az oszlopok határolta
keskeny helyen tíz-tizenkét sor szék van,
s mivel a tér nem emelkedő, a harmadik
sortól hátrafelé a néző jobb eset-ben csak
hallja, de nem látja a történteket. Mindezt
negyven forintért. A tér-szervezés
szabályos kukucskáló színpadi, holott
minden valamirevaló stúdiószín-háznak
egyik lényeges törekvése éppen a nézőtér
és a színpad közötti távolság csökkentése,
többek között azért is,

hogy minden néző egyformán jól lásson.
Ez a stúdiószínpad mintha az ellenke-
zőjére törekednék.

A darabválasztás sem szerencsés. A
lengyel szerző eredetileg nem is szín-padra
szánt írásaiból szerkesztették össze az est
irodalmi anyagát. Két monodrámát egy
önkényesen három részre szét-szabdalt
dialóg fog közre. A három mű közös
vonása, hogy a szereplők önvizsgálatot
kénytelenek tartani, szembe kell nézniük
saját magukkal, elrontott életükkel Ez a
közös vonás elég lenne ahhoz, hogy
egymás mellé kerüljön a három mű, de
nagyon kevés ahhoz, hogy egységes
darabot komponáljanak belőlük. Ezt csak
erőszakosan lehet elérni, nem kevés
belemagyarázás árán. Ezt tették az
alkotók, a dramaturg és a rendező. A
dialógban Asszonyok két idős nő, két testvér
tépi-kínozza egy-mást. A szüntelenül
tenni-venni, mozogni, cselekedni
kényszerülő fiatalabb és a bolondság és
álmodozás határán élő idősebb testvér a
múltat vallatja: miért nem látogatják meg
lányai a születés-napján a fiatalabb
asszonyt; hova tűntek az ismerősök az
életből, faggatja halottait az idősebb. S
közben keményen odavágnak egymásnak,
a bolond nő nem is olyan bolond, mint
amilyennek látszik, a fiatalabb nem is
olyan jó, másoknak élő ember, mint ahogy
állítja magáról. Ezt az ön- és egymást
sanyargató vallatást szakítja meg a két
monológ, a tiszta szerelem boldogságát
kereső férfié -
Tiszta szerelem meg a szerelmét el-áruló

nőé - Mária. A férfi megtalálja a
boldogságát: egy gyönyörű
kutatóbiológusnő megszereti a
jelentéktelen külsejű, kivert kutya
tekintetű férfit, de az beteges
kisebbrendűségi érzésből háromszoros
gyilkossá válik, megöli felesé-gének
férfiismerőseit A halálos beteg nő, Mária
pedig elmondja sematikus élettörténetét,
amelynek meghatározó fordulópontja: az
ifjúsági mozgalomba bekerülő lány a
lengyel személyi kultusz időszakában
feladja a politikai tisztán-látását megőrző
szerelmesét, s ettől kezdve a mindenből
kiábrándulók sablonja szerint pereg az
élete.

A három önvizsgálat nem akar egységet
alkotni, akkor sem, ha a dramaturg a
három írás jellegzetesnek vélt kulcs-
mondatait kiemeli és az előadás végére
biggyeszti, a rendező pedig minden sze-
replőt behoz a színpadra, egymás után
elmondatja ezeket a mondatokat, miközben
mintegy a halál örvényébe kerülve lassan
keringenek körbe a férfi, a

nő, az idősebb asszony, csak a fiatalabb
asszony áll mereven, szembenézve a kö-
zönséggel, és konokul hajtogatja: „Élek,
élek." Didaktikus kép, tipikus példája
annak, hogy a fölösleges látvánnyá
transzponálás miképpen rontja le az eredeti
írói anyagot. A következetlen,
átgondolatlan rendezői beavatkozásra
számtalan példa van a díszlethasználattól a
színészek mozgatásáig. A két öreg-
asszonyt egy, a világítástól függően üveg-
vagy tükörfal mögé ülteti a rendező; a
csupa mozgás fiatalabb asszony lecöve-
kelve, egy helyben marad csaknem végig,
az idősebb lenge rózsaszínű ruhájában fel-
felrebben, ki-kiszalad a közönséghez;
óriási fehér pamutgombolyag gurul el a
fiatalabb asszony kezéből, mintha ezek az
asszonyok az élet fonalát fonogató párkák
lennének; a férfi a tükörként funkcionáló
üveg-falban vizsgálja magát, amikor belép
a színre, a tükörhöz fordulva kezd beszélni,
ahol látszik a közönség, de „véletlenül"
visszafordulva megpillantja az igazi
közönséget, s a rendező eljátszatja a
színésszel, hogy a valódi és tükrözött kép
kettősége miatt zavarba jön; a vallomás
közben a férfi felveszi a gombolyagot, s
mint szerelmeséhez, ahhoz beszél; majd
oldalról behoz a színész egy széket, hogy
az a szöveg adott pontjain -- de a színészi
alakítás belső felépítésével nem
'összhangban - ülőalkalmatosságként vagy
a bírósági kihallgatásokkor rendszeresített
dobogó karfája-ként szolgáljon; a nő
önvallomását egy karosszékben ülve
ritmikailag és hang-színben egyként
monoton előadásban mondatja el a
színésznővel a rendező. A dialógusban
többször szó esik a bútorok átrendezéséről,
a fiatalabb asszony pótcselekvésként
mániákusan átrendezi a szobát. Ilyenkor
hangszóróból bútor-tologatás zaját halljuk,
de a színésznő ülve marad. Ez így két darab
jelzésrend-szere. Abban, amit Iredyński írt,
az asszony azért mozog, mert ez a
lételeme; abban, amit itt eljátszanak, ez
egy becketti jelenet. A kettő zavaróan
össze van keverve.

Hogy az est mégsem kudarc, az min-
denekelőtt Kálmán Györgynek és részben
Csernus Mariann-nak köszönhető. A férfi
vallomását Kálmán György olyan
szuggesztíven, a történet enyhén krimi-
izgalmakra épülő feszültségét az emberi
önfeltárulkozás szellemi izgalmával pá-
rosítva adja elő, hogy kárpótol a szín-házi
est elmaradásáért. Ahogy Kálmán a foyer
oszlopához nyúl, ahogy azt



megsimítja, ahogy a „szex", „szexuális"
szavak előtt parányi szünetet tart, ahogy a
boldog beteljesülést jelző mondat után
megnyalja a szája szélét - mintha csak
kinn maradt volna a nyelve -, ahogy a
gyilkosságok felidézésekor egyre inkább
elkapja az újra átélt izgalom, ahogy lát-
hatatlanul is izzad a tenyere, ahogy eljut a
megnyugvásig, a tökéletes boldogságot
nyújtó szerelem élményének tudatáig - az
hihetetlenül pontos lélektani tanulmány. S
ezt a lélektani-színészi bravúrt az sem
zavarja, hogy bírósági tárgyalás közegébe
helyezték a darabot, amelyben a közönség
a bíróság, a hallgatóság, holott a férfi
szavaiból, jelleméből, a szituációból
nyilvánvaló, ez az ember ezt a vallomást
nemhogy nagy-közönségnek, de még egy
zárt tárgyaláson sem mondja el, ez
lényegében intim önvallomás.

Csernus Mariann az idősebb asszony
szerepében azt a villódzó kettősséget
ábrázolja klinikai hitelességgel, ugyan-
akkor abszolút színházi módon, ahogy ez
az asszony az őrület, az életet még
megszépítő álmok és a kegyetlen éles-
látás metszéspontjában létezik. Az egyik
létezési formáról a másikra való váltásai
félelmetesek és nevetségesek, de nem
túljátszottak. Kár, hogy Zolnay Zsuzsa
nem képes egyenrangú partnerré válni.
Váradi Hédi Mária, a szerelmét feladó nő
monológját szinte csak felmondja.

Valencia bolondjai
A Vígszínház habkönnyű komédiával
lepte meg közönségét szilveszterre. Lope
de Vega darabjának, a Valencia bolond-
jainak Kapás Dezső rendezte előadása
valóban olyan, amit csak egy szilveszteri
mámoros éjszakán lehet élvezni. A szín-
ház azonban repertoárján tartja, így meg
kell vallani, józanabb napokon kiábrán-
dító élményt nyújt. Legfőbb bizonyítéka
ennek a közönség fagyos hangulata. Méla
unalom a nézőtéren, jobb sorsra érdemes
színészek művi humorpetárdák
elpukkantására tett erőlködő igyekezete a
színpadon, olykor a nézőtéren is.

A darab Lope de Vega rutin tucat-áruja,
mégis az előadásnál sokkalta több
lehetőséget rejt magában. Még akkor is,
ha a darab alapötlete se nem új, se nem
eredeti. De a „ki a bolond, az-e, aki be
van zárva vagy aki szabadon jár, az, aki
kényszerből vagy aki önként húzza ma-
gára a bolondok öltözetét?" kérdés el-
döntése, vagy azoknak az embereknek
bemutatása, akik olyan külső, belső kö-
rülmények közé kerülnek, melyből az
egyedüli kiút az őrület, a tébolyda, igen
izgalmas, „modern" probléma, és ennek
kibontására ez a darab is alkalmas lehetne.
(Különösen, ha meggondoljuk, hogy a
színház műsorán szerepel a hasonló
problematikájú Kakukkfészek, ám a
Valencia bolondjai a komédiai alap-hang, a
happy endes feloldás miatt egy

más megközelítésű, de a Kakukkfészek-nél
nem kevésbé nyugtalanító feldolgozás
lehetőségét is kínálja.)

Ehhez azonban el kellett volna mélyedni
a darabban, s nem megragadni a felszínnél,
a rutinnál. Érthetetlen, hogy miért marad
rendre kiaknázatlanul a szöveg humora, a
helyzetek komikuma, miért helyettesíti a
rendező a szituáció-teremtést mindenféle
és különböző szín-vonalú külsődleges
ötletekkel. Miért gondolják, hogy egy
három-négy méter-ről elvégzett és rosszul
kivitelezett ugrás, egy hatásos hanyattesés
vagy egy kétméteres fáról való leugrás,
hintázás összecsomózott kötélen, egy
hölgy kötélmászása, az orvos jojózása
helyettesítheti a komédia lényegét, a
figurák jellemrajzát?

A rutinmegoldások uralják az elő-adást,
ez a szcenikai ötletekre éppen úgy
vonatkozik, mint a színészi játékra. A
nézőtér bevonása a játékba - a Valenciába
érkezők a nézőtéren át jutnak a színpadra -
unalomig koptatott, és nem jobb, nem
kifejezőbb, mintha a színpad egyik
járásáról lépnének színre a szereplők. Nem
ettől lesz modern az elő-adás ! Mint ahogy
az sem a korszerűség jellemzője, ha a
szereplők konzekvensen kibeszélnek a
nézőtérre, akár kell, akár nem, akár van
funkciója, akár nincs. Nem a hagyományos
„félre" szövegek-ről van szó, hanem
azokról a passzusokról, amelyek
szituációban hangzanak el, sőt
szereplőtárshoz címzettek, mégis a
közönséghez fordulva kántálják. Hogy
mennyire nem tudott mit kezdeni a
rendező a darab lényegét jelentő
bolondokháza szituációval és hely-színnel,
jelzi az ápoltak felemás ábrázolása. Az
esetek legtöbbjénél nincs eldöntve,
valóban dilis vagy csak tetteti a
bolondériát. A kétféle állapot közötti
határvonal megrajzolása azoknál a fő-
hősöknél is hiányzik, akik éppen a bolond
módra normális vagy a normális bolondság
kettős állapotában leledzenek, azaz a
szerelmeseknél. A két fő-szereplő, a
herceggyilkosság elől menekülő Floriano
és a kirabolt, levetkőztetett Erfilia
szerepjátszása is elmarad, emiatt a két
ember egymást kerülgetése, egymásra
találása és a valóság felisme-rése nem
alkot folyamatot, és így az egyik
legmulatságosabb, a csaknem mai
értelemben vett groteszk humorú jelenet,
ahogy kölcsönösen rájönnek a másik
épeszűségére, hatástalan marad. Eb-ben
természetesen a színészek, Lukács Sándor
és Szegedi Erika éppúgy elma-

Szegedi Erika (Erfilia) és Lukács Sándor (Floriano) Lope de Vega: Valencia bolondjai
című komédiájában (Vígszínház). (lklády László felvételei)



rasztalhatók, mínt a rendező, mert ők is
megelégszenek - akárcsak az egész elő-
adásban - a rutinmegoldásokkal, az érthető
szövegmondással, a hatásos,
temperamentumos mozgással.

A darab dramaturgiai fordulópontjai-
nak markáns kidolgozása is elmarad, így
például a Lope de Vega-i bonyodalom-
tetőzés -- egy szimatoló Floriano kép-
másával megjelenik a tébolydában és az ifjú
nemest csak egy hajszál választja el a
leleplezéstől, de Floriano kétes kimenetelű
froclizó játékba kezd, mondván,
legjobb védekezés a támadás, különösen,
ha az ember bolond, vagy az álruhás lá-
togatóról kiderül, hogy az nem más, mint a
megöltnek hitt herceg - lapos, deklamáló
jelenetté silányul a fantáziát-
lanság, a kidolgozatlanság, a ritmikai,
érzelmi váltások hiánya miatt.

Ami dicsérhető: Drégely László játékos
utca- és nagyvonalú, valószerű tébolyda-
díszlete. Ez a látvány jó kerete lehetett
volna a Lope de Vega-darabok komédiai
patronjai szerint száguldó, mégis gondol-
kodtató előadásnak is.

Robert Bolt: Éljen a királynő! (József Attila
Színház)

Fordította: Szántó Judit. Díszlet: Fehér
Miklós m. v. Jelmez: Kemenes Fanny.
Rendezte: Benedek Árpád.

Szereplők: Kállay Ilona, Szemes Mari,
Horváth Sándor, Bánffy György, Ujréti
László, Kaló Flórián, Dégi István, Fülöp
Zsigmond, Vogt Károly, Kránitz Lajos,
Kovács Gyula, Straub Dezső, Soós Lajos,
Harkányi Endre, Láng József, Tahi József
f. h., Emőd György f. h., Horváth Gyula,
Vész Ferenc, Turgonyi Pál, Téri Árpád,
Zoltay Miklós, Köves Ernő, Pálos Zsuzsa,
Dancsházy Hajnal.

Ireneusz Iredyński: Örvény (Asszonyok, Tiszta
szerelem, Mária). (Nemzeti Színház,
stúdióelőadás)

Fordította: Peterdi Nagy László és Spiró
György. Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez:
Schäffer Judit. Dramaturg: Emődi Natália.
Rendezte: Vadász Ilona.

Szereplők: Zolnay Zsuzsa, Csernus Ma-
riann, Kálmán György, Váradi Hédi.

Lope de Vega: Valencia bolondjai (Víg-
színház)

Fordította: Dobai Péter. Díszlet: Drégely
László. jelmez: Jánoskúti Márta. Rendezte:
Kapás Dezső.

Szereplők: Lukács Sándor, Maszlay Ist-
ván, Szatmári István, Szombathy Gyula,
Farkas Antal, Balázs Péter, Kovács István,
Nagy Gábor, Korcsmáros György f. h.,
Gálffi László, Szilágyi István, Imre István
f. h., Szegedi Erika, Bánsági Ildikó, Bánfalvi
Ágnes.

MIHÁLYI GÁBOR

A kollektív bűn
tragédiája-komédiája

Az öreg hölgy látogatása Szolnokon

Paál István szemében a rendezés nem
pusztán mesterség vagy hivatás a szó
művészi, a tökéletes műalkotásra való
törekvés értelmében. Rendezőként ennél
többet akar, célja olyan színház, amely
túlmutat önmagán, már templom is,
amelynek falai között megtörténhetik a
bűn felmutatása, lejátszódhatik a kollektív
bűnbánat szertartása.

Van-e értelme ilyenfajta „bűnbánó"
színháznak ? Van-e értelme szép, kényel-
mes életünket megzavarni elkövetett
bűneink emlegetésével ? Ami megtörtént,
megtörtént. Minek újra meg újra
felhánytorgatni a múltat?

Paál arra a morális optimizmusra épít,
hogy a tettek következményei nem ma-
radnak el. Tegnapi vagy holnapi vét-
keinkért előbb-utóbb, így vagy úgy, fi-
zetnünk kell. Mindnyájan pokolra vet
tetünk, csak nem mi kerülünk a pokolba,
ahogy azt a középkor naiv embere hitte,
Bosch pokla belénk égeti magát. A pokol
bennünk van.

Paál rendezéseiben egyre határozot-
tabban ezt a poklot idézi színpadra, pon-
tosabban a maga pokollátomását, úgy,
ahogy benne él. Méghozzá nyugtalanító,
felkavaró, félelmetes őszinteséggel és
merészséggel.

A szolnoki műsorfüzet borítója Bosch
pokolvízióját reprodukálja. Sartre óta
tudjuk, hogy a modern pokol nem fel-
tétlenül nyújt ilyen ijesztő látványt, a
gyötrelem színhelyének néha egy elegánsan
berendezett szalon is megfelel.
Dürrenmatt drámájában egy kisvárosba
költözik a pokol. A városkát Güllennek
hívják, ami a szótár szerint magyarul
trágyát, trágyalét, pocsolyát jelent. A
díszlettervező Najmányi László és Paál a
városnévben rejlő metaforát kis
árnyékszékek, illemhelyek képében je-
lenítik meg. A díszlet egy székesegyház
homlokzatára emlékeztető hatalmas fa-
építmény, amelynek alsó része keréken
guruló, mozgatható kis bódékból, ár-
nyékszékekből áll. Ezek a kis „székes
házak", budik jelenítik meg a konrads-
weileri erdő fáit, bokrait, a polgármesteri
hivatalt, Ill szatócsüzletét, a sekrestyét és a
rendőrőrszobát. Középütt kí

sértetiesen nyikorgó kétszárnyú ajtó, fe-
lette az emeleten balkon, az Arany Apostol
szálloda erkélye.

A díszlet az első pillantásra elárulja a
rendezés véleményét Güllenről és a gül-
leniekről, a gülleniek világáról.

Nem túl beszédes ez a díszlet? - kér-
dezhetnénk. Vajon ezt az ítéletet nem az
előadás egészének kellene végkövet-
keztetésben megfogalmaznia ? Paál azon-
ban végig megőrzi a látszat és valóság
kettősségét. Güllen polgárai tisztességes,
becsületes embereknek látszanak, úgy is
viselkednek, beszélnek, mintha tényleg
azok volnának. Valójukról a budiháttér
árulkodik. A papot alakító színész őszintén
mondhatja kenetteljes szavait, valódi
értéküket a háttér amúgy is megmutatja.

Paál nagyon utálja a güllenieket, és
szegényekként sem tartja őket Grál-lo-
vagoknak. A dráma elejére egy kis né-
majátékot rendez. Várakozó, unatkozó
emberek lődörögnek, üldögélnek a
színpadon. Luise kisasszonyt hol az egyik,
hol a másik budiban mielőtt a tényleges
darab elkezdődne - látjuk feltűnni, eltűnni
Güllen város polgáraival. Bájait olcsón
árulja, az egyiktől mindössze egy pakli
cigarettát kap. A gülleni morál tömör
expozíciója ez a kis előjáték.

Ebben az értelmezésben egy pillanatig
sem hihetjük, hogy a gülleni polgárok
morális tartása ellent tud állni a
multimilliomosnő ajánlatának, a pénz
prostituáló hatásának. Persze a kis pisz-
kosság és a gyilkosság mégsem ugyan-az.
De csak idő kérdése, hogy megérjen
bennük az elhatározás a nagy aljasság
elkövetésére. Paál rendezése nem köve-ti
teljesen Dürrenmatt instrukcióit, aki
szerint „nem szabad őket gonosznak áb-
rázolni, semmiképpen sem. Előbb úgy
határoznak, hogy visszautasítják az aján-
latot; igaz, adósságba verik magukat, de
nem azzal a szándékkal, hogy Illt meg-
öljék, hanem könnyelműségből, azzal az
érzéssel, hogy mindent rendbe lehet még
hozni. A második felvonásban a néző még
bízhat abban, hogy mindent rendbe lehet
még hozni. A fordulat csak a harmadik
felvonás elején következik be, a pajtabeli
jelenetben. Csak ekkor indul be a végzet
feltartóztathatatlan gépezete."

Paálban nincs ennyi jóindulat a gülleniek
iránt. Az ő polgárai már azzal a tudattal
verik magukat adósságba, hogy majdcsak
akad köztük valaki, aki kap-ható lesz a
gyilkosságra. Ismerik egy-


