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Gyilkosok éjszakája

José Triana drámája
a Józsefvárosi Színházban

A világot bejárt darabot ezeddig nálunk
csak amatőregyüttesek tűzték műsorukra
(Universitas, szegedi Minerva Színpad,
Szegedi Orvostudományi Egyetem Me-

dicus Színpada). Ruszt József most újra
megrendezte a már tíz évvel ezelőtt az
Egyetemi Színpadon általa színre vitt,
érdekes előadást inspiráló darabot.

Megdöbbentő élmény átböngészni azo-
kat a kritikákat és ismertetéseket, melyek
a dráma honi és külföldi bemutatóiról
készültek. A legszélsőségesebb,
legellentmondóbb nyilatkozatokkal ta-
lálkozhatunk, melyek elítélik vagy az
egekig magasztalják Triana darabját, hol
plágiummal vádolva a szerzőt, hol kiváló
tehetségnek tartva. Tény viszont,

hogy az 1965-ös latin-amerikai színházi
fesztiválon első díjat nyert művet Európa
csaknem minden országában színre vitték,
a legkülönbözőbb értelmezéseket,
megoldásokat produkálva. Mindez azt
mutatja, hogy semmiképpen sem elha-
nyagolható, érdektelen alkotással állunk
szemben.

Ruszt József elsősorban arra veti a
hangsúlyt, hogy megmutassa: a körül-
mények, élethelyzetek, negatív tapasz-
talatok élménye milyen érzelmi reakciókat
vált ki, a gyűlölet mivé fajulhat, s színészi
játéka is ennek sokrétű be-mutatásán
alapul.

Furcsa, misztikus játék az, amit látunk.
Játék a játékban, ahol három összezárt
ember próbál szabadulni a család minden-
napjainak bezártságából, éppenúgy, mint
egy latin-amerikai diktatúra fojtó légkö-
rétől, agresszivitásától egy gyilkosság el-
képzelése, átélése útján, játékukat szembe-
sítve a valósággal. Ez az, ami az előadást
szervezi, meghatározza a játszók viselke-
dését, viszonyait. Közös a testvérek sorsa,
célja, lázadása, de más és más funkcióval,
különböző módokon közelítenek a
problémához, ami nem egyéb, mint annak
a sokrétű hatalomnak az elvetése, mely
nyomasztó súlyával nehezedik rájuk,
megfojt, elzár minden lehetőségtől. Ez
jelenik meg egy család életének apropóján
a színpadon. Ennek körülményei, okai,
elképzelt következményei tárulnak föl
előttünk valóság és játék kettősségé-ben.

Lalo és Fela (Jordán Tamás és Papa-
dimitriu Athina) halálosan komolyan
veszi szerepét. Számukra a játék több
szempontú vizsgálat, elképzelt tettük
igazolása, jogos gyűlölet bizonyítása,
szembesülés a valósággal, s csak ezáltal a
felszabadító, ideiglenesen megköny-
nyebbülést hozó érzés. Bebe (Jobba Gabi)
a legkisebb testvér. Ő is aktív szereplő, de
nem irányító. Elsősorban a játék kedvéért
vesz részt, szórakozni akar. Ő is szenved,
telve van gyűlölet-tel, de számára igazán a
játék adja a meg-könnyebbülést. Ő a „csak
játék" gondolatnak a hordozója, vagyis
annak hang-súlyozója, hogy az egészet ne
vegyük a maga teljességében komolyan,
ne éljük bele magunkat túlságosan. Teszi
ezt mintegy kontrasztként a másik két
szereplő viselkedésével, akik a végletekig
átélik újra életüket, annak minden tragikus
momentumával. Jobba Gabi a clown
álarcába bújtatja a figurát. Clownná teszi
tehát Bebe valóságos alakját és szerepeit
is. Ebből a vállalás-
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ból ered, hogy főleg ő a groteszk vonások
hordozója, a karikaturisztikus ábrázolás
megtestesítője. Ez a forma védekezés, álarc a
valósággal szemben, fölülemelkedés és
elutasítás, jogformálás a szabad játékra, a
másik kettő által fel-állított szabályok
megszegésére, az érzelmi reagálásokra, a
szerepből való gyakori kizökkenésre. Mindez
azonban csak akkor jogosult, ha tényleges
funkciója van, értelemmel telített és nem
öncélú, ha megfelelő határok közt mozog.
Bebe játszani akar és megkönnyebbülni, de
szenved attól, ha a másik kettőt szenvedni
látja, oldani akarja a feszültséget, gyakran
részvéttel közelít, amivel tagadja a másik
kettő kegyetlen, önpusztító magatartását. Ez
az érzelemmel telített viselkedés sokszor
túlzásba megy. Jobba Gabi nem mindig találja
el a meg-felelő mértéket. Olykor túlzásba vitt
a hangsúlyozás, a grimaszok halmozása,
egyformasága. Gyakran úgy fűti túl
szenvedéllyel az alakot, hogy az elveszti
hitelességét.

Mindvégig hiteles Papadimitriu Athina
alakítása (kár, hogy nem bírja hanggal a
szerepet). Az általa megtestesített alakot
szinte erőszakkal kényszerítik a játékba. A
bekapcsolódás után azonban következetesen
végigviszi, végigviteti a cselekvés- és
gondolatsort, kényszerítve Lalót is a tett,
vagyis a szülőgyilkosság vállalására,
szembenézés-re az igazságszolgáltatással.
Iszonyatos önmarcangolás, a többiekkel
szembeni kegyetlenség az, amit csinál, de
nem hagyja félbe, kényszerít a végiggondo-
lásra. S ezt a folyamatot kitűnően érzékelteti
Papadimitriu Athina. Lalóval, Jordán
Tamással való párharcai a színjáték
csúcspontjai. Kettejük egymás-ra reagálása,
viszonyulása elhitető erejű, szinte
kézzelfoghatóak a feszültségvonalak, izzanak
a szenvedélyek, indulatok. Hallatlanul
kifejező mimikájuk, jól alkalmazott gesztusaik
remekül illeszkednek a szöveghez, széles
jelentésárnyalattal bővítve azt.

Az előadás egészéről azonban ez az izzás
nem mondható el. Az első felvonás lassú
kezdésű, majd felfokozódó, végül újra
lelassuló íve a darab játék a játékban
jellegének többé-kevésbé megfelelő. A
második rész hasonló vonala azonban
vesztett lendületéből, az ívelés hullámzássá
vált. Jordán Tamás alakítása sem tudott
hiteles maradni, hosszú bíró-sági beszédét
gyakran megtörte a túl-feszített pátosz,
zavaróan hatottak a köz-helyszerű gesztusok.

Egészében véve egy pszichológiai folyamat
jól-rosszul sikerült érzékeltetésén, elemzésén
kívül nem kaptunk sokkal többet, csak
hosszas elmélkedés eredményeként
bukkanhatunk más jelentés-tartalmakra. A
darab annál jóval össze-tettebb, többrétűbb,
mint aminek meg-közelítésére ez az előadás
vállalkozott. Megmarad a produkció azon a
szinten, ahol nem egészen érthető a cél, ahol
az amúgy sem tökéletes színészi játék nem
tudja pótolni a hiányokat, ahol óhatatlanul
felmerül a miért?, minek ? kérdése.
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A tenger plasztik
esőkabátot visel

A tenger asszonya Pécsett

Nem látjuk, hallani is csak néha halljuk a
tengert a nézőtéren. Ilyenkor valahol a
hátunk mögött szól a vízmoraj, gördülő
hullámok törnek szét sisteregve a parti
köveken. Aki már járt északon, el-képzelheti,
milyen is ez az ibseni tenger: acélszürke víz,
amely a messzeségben bizonytalanul
összeolvad a piszkos ég-bolttal; a parti
fövenyen elpusztult medúzák hihetetlenül
élő, kocsonyás teste.

Az idegen csak akkor érzi meg a tenger
fenségét, vonzását, ha néha elcsatangol a szűk
szorosokban, ha a sziklák közül hirtelen
kiszabadulva látja meg a végtelenséget.
Ibsennek talán egyetlen művében sem érezni
ennyire a tenger nagyságát, az utána való
vágyakozást.

Nemhiába írta az akkor már jó ideje
Németországban élő norvég drámaköltő
Brandesnek, hogy mindig ott akarna élni, ..
ahonnan elnézhetem a sok vitorlást, amint
messziről jönnek és messzire mennek. Itt
nem láthatom őket. Itt minden út el van
zárva, a szó-nak minden értelmében, s az
értelem csatornái is mind bedugultak . . .
Hisz igaz, idebenn vagy jobban mondva
idefönn, a fjordok között van a szülő-földem.
De ... de . . . de . . . hol találom meg végre a
hazám földjét? Ami legjobban vonz, az a
tenger".

Adott tehát a vonzalom s a szerző immár
határozott politikai véleménye. A hosszú idő
után hazájába látogató Ibsent ugyanis a
jobboldal afféle flotta-tüntetése fogadja:
fáklyás felvonulásokkal sajátítják ki
maguknak, tiltakozását is elfojtva. Ibsen
válaszul a drontheimi munkásotthonban
beszél, hitet vall: a fel-szabadulás azoktól
várható, akiket -- mert befolyásolni sem
tudtak - nem rontottak meg a politikai
pártok. A nőktől és a munkásoktól.

A vonzalomból, s a nő mint politikai erő
tiszteletéből azután költői, de az ibseni
hegycsúcsokhoz képest lapos, gyengécske
színmű születik. Kezd ki-alakulni Ibsen
szimbolizmusa - félúton vagyunk a
Rosmersholm és a Hedda Gabler között. A mű
- eredeti címén A tengerről jött asszony -
érdekes történetet mesél el. Dr. Wangel,
kisvárosi orvos felesége


