
az alapul szolgáló regényre támaszkodik,
mint a változó dramatizálásokra.

A darab értelmezése némely helyen
sajátos, elgondolkodtató. Az előadás
legszokatlanabb mozzanata: a főhős
jellemének megrajzolása. Illés István
Szakhmáry Zoltán-képe nem azonos azzal,
amelyik erről a figuráról bennünk él. Már
a színlap elolvasásakor furcsálkodhatunk,
hisz ebből kiderül, hogy a rendező ezt a
szerepet Sinkó Lászlóra osztotta, akinek
alkatához - legalábbis eddigi
tapasztalataink szerint - sokkal közelebb
állnak a fáradt és fásult értelmiségiek, mint
a kétségbeesetten dorbézoló alföldi
földbirtokosok. Sinkó László meg sem
próbálja azt, hogy vad és nemes indulatú
férfiút állítson elénk. Majdhogynem
boldogtalan és kesergő rezonőrré formálja
a figurát. Már az első felvonásban, mint a
megtestesült kudarc lép a színre, alig
hihető róla, hogy valaha is nagyszabású
tervei voltak, ennek a Szakhmáry
Zoltánnak még egy konyhakert
műveléséhez sincs energiája, nemhogy egy
több száz holdas birtok kézbentartásához,
sőt felvirágoz-tatásához. Játékszer az
asszonyok kezében, feleségétől anyagilag
függ, Rozika pedig éveken át szexuális
rabszolgaságban tartja, hogy aztán
ugródeszkának használja. A rendező és a
színész ezekre a momentumokra teszi a
hangsúlyt, továbbá arra a tényre, hogy a
főhős jobbítási szándéka gyermeteg
reformterveken alapult. Sinkó László oly
sikeresen és atmoszférateremtően játssza
el ezt az akaratgyengeséget, hogy szinte
háttérbe viszi a főhőst. Ennek két
következménye van. Az egyik az, hogy
ezáltal az öngyilkosság kevéssé motivált,
illetve az lehetne, ha az elfojtódás belső
feszültségeinek ábrázolása tenné teljessé e
depressziós Szakhmáry Zoltán portréját. A
másik következmény az, hogy a fő-hős
félrevonulásával középpontba nyomul a
környezet. Erős hangsúly esik Csörgheő
Csulira, ami persze egyáltalán nem baj.
Csuli állati igazságai teljes drámai
fegyverzetben vonulnak fel előttünk.
Fekete Tibor mindenféle karikírozást
mellőzve egy öntudatos őslényt formált
meg kitűnően. A civilizált világban
olyannyira képtelen, hogy valaki kedvenc
disznójának. elvesztését tartsa a leg-
nagyobb tragédiának, hogy ez már szinte
tiszteletet ébresztő. Amikor Zoltán furcsa
viselkedésére, esetleges öngyilkossági

szándékára figyelmeztetik, csak ennyit
mond: gyáva az ahhoz. Ez a megjegyzés
szabadítja fel véglegesen Zoltán belső
feszültségét, s így az öngyilkosság köz-
vetlen előidézője. Csuli erkölcsi rendje
megrázóan barbár, otrombasága vérlá-
zítóan lenyűgöző. Társaival együtt ke-
gyetlen kocsmává változtatta maga körül a
világot, melynek elpusztítását az író
mintha szent feladatának érezné, ezért
küldi rá a minden rosszat elemésztő tüzet.
A két legfontosabb szereplő közül néhány
jó vonásokkal megrajzolt jellegzetes figura
is duhajkodik. Közülük emlékezetes
Jánoky Sándor, Balogh Tamás, Áron
László és Lengyel János egy-egy epizódja.
A mezei prostituált-palántát, Rozikát
Borbáth Otília alakít-ja pontosan és
minden romantika nélkül. Stílszerűen
működött közre Orbán István zenekara.
Fehér Miklós díszletei közül leghitelesebb,
legjobb az első fel-vonás vendéglődíszlete.

*

A kecskeméti előadásról szóló egyik
kritika írójának, Karinthy Ferencnek a
darab láttán eszébe jutott egy sokat
ostorozott mai jelenség: nevezetesen a
dzsentriallűrök továbbélése. Móricz
Zsigmond tüze valóban csak a dzsentrit
égette meg, az irodalmi-drámai isten-ítélet
kimondatott, de a történelem csak részben
hajtotta végre. Nemcsak egyes móriczi
típusok élnek tovább, mint ahogy Karinthy
mondja, hanem -- ahogy tudálékosan
mondhatjuk - a szocializmusban is
modellálódott a tivornyázó úri magatartás.
Afféle föld nélküli úri muri. Neofita
buzgalom szülte duhajkodás, olyasvalami,
mint a főúri pompát másoló polgári
lakberendezési tárgy. De ez már nem
tragédia, hanem szatíra.

Móricz Zsigmond: Úri muri (kecskeméti Katona
József Színház)

Rendező: Illés István. Dramaturg: Illés
István. Díszlet: Fehér Miklós m. v. Segéd-
rendező: Tucsni András. Jelmez: Poós Éva.

Szereplők: Sinkó László m. v., Mátray
Márta, Andresz Katalin, Borbáth Otília,
Fekete Tibor, Jánoky Sándor, Lengyel
János, Balogh Tamás, Áron László, Szalma
Sándor, Juhász Tibor, Joós László, Tunyogi
István, György János, Kemecsi Ferenc,
Ribár Éva, Flórián Antal, Gyulai Antal,
Cseh Pál, Tumbász József.

RÓNA KATALIN

Blöff,
amelynek módszere van

A Lélekvándorlás a Játékszínben

A dráma felvonásokból áll. A felvonások
az összefüggő cselekményrészek
elkülönítésére szolgáló nagyobb egységek.
Az etűd klasszikus értelemben a
zeneművészetben, de a műfajok egymás-ra
hatása következtében a színjátszásban is
tanulásra, gyakorlásra szánt mű, tágabb
értelemben különleges előadói technikát
igénylő darab. Konzervatív műfaji
törvények ezek. Ám jöhet a különleges
tehetségű írói elképzelés, amely felrúgva a
szabályokat, a kötöttségeket, szakítva a
megszokott formákkal, csak
gondolatrendszerében és nem cselek-
ményében, történeteiben, alakjaiban ösz-
szefüggő jeleneteket, ha úgy tetszik,
etűdöket ír színpadra. S miért ne írhatna?

Netán az az elképzelése támad az író-
nak, hogy maga állítja színpadra az így
született művet. Elhiszi és el tudja hitetni
másokkal is, hogy egyik művészet
eszközeivel meg lehet fejteni egy másik
művészet titkait. Minden elképzelhető, hát
miért ne tehetné ?

Az író

Őrültség, a m e l y n e k m ó d s z e r e v a n - ez volt
Hernádi Gyula L o g i k a i k a p u k című kö-
tetében megjelent egyik novellájának a
címe. Realitás és irrealitás szoros láncola-
tából épültek e novellái, s ha őrültségnek is
nevezte az író a sajátos gondolatrend-
szerből kipattanó történetet, minden-esetre
nemcsak maga tette hozzá, hogy módszere
van. Valóban Hernádi novellista- és
drámaírói pályafutásának jellemzője a
módszer. Ha a racionalitás felé mozog, ha
irracionális helyzeteket teremt, ha a
tudományhoz fordul, vagy ha a
tudományos fantasztikum a kifejezési
formája, ha látványa szürrealista vízió,
vagy ha tömör, szűkszavú puritanizmus az
irányadó, izgalmas cselekményeiben
mindenkor egyfajta rendszer, módszer
fedezhető fel. Drámái majd minden eset-
ben modellek. Szituációi egy meghatározott
struktúrában helyezkednek el, amelyben az
egyének is az adott rendszer részei.

Hernádi modelljei kialakították gon-
dolkodásmódjának állandósult kategóriáit
is. A szabadságfogalom mellé lép a



„mindenfajta progresszió féltésének és
igenlésének" kifejezése, majd az Anti-
krisztusban megjelenik, hogy ezt követően
mind gyakrabban kerüljön az író
gondolkodásának középpontjába az isten-
halál-föltámadás-újjászületés kér-
désrendszere.

Néhány évvel ezelőtt a SZÍNHÁZ
hasábjain Tarján Tamás azt írta Hernádi
Gyuláról, hogy drámai munkássága
szélsőséges értékek között mozog, ten-
denciájában azonban folyamatos a tisztu-
lás, a kiteljesedés. S akkor, a Csillag-szóró,
a Vérkeresztség idején, amikor a Királyi
vadászat még nem kapott szín-padot, ez
valóban így is volt. Ám Hernádi
valószínűleg úgy találta, hogy a kizárólag
az értelem - és sohasem a cselek-vés -
szintjén mozgatott metaforikus,
utópisztikus világ a végletekig bontható.
Nem vette észre, hogy drámaírás közben
elért saját csapdájához. A csapdához,
amelyben világa már nem szerveződik egy
konstrukció tömör egészévé, amely-ben a
racionalitás vagy az irracionalitás nem
alkot egységet, amelyben a fiktív és a
transzcendens alakok számára csak a
kiterveltség létezhet. Hernádi nem volt
elég óvatos, a logikátlan és vázlatos
szerkezet, a céltalan helyzetek és a
határozatlan jellemek csapdája igen mély.
S ha eddig a tökéletes megszerkesztettség
világát őrültségnek nevezte, nevezhettük
az írót követve magunk is, ezután az
őrültséget fölváltja a blöff, amelynek
legyen bár akármilyen mód-szere, blöff
marad.

A dráma
Négy történet, négy teljesen önálló szín-
padi vázlat, ez Hernádi Gyula Lélek-
vándorlása a Játékszínben. Három-három
szereplő, két-két néma játékos, az egyes
jeleneteket összekötő balett -- ez az
azonnal fölfedezhető összefüggés, a
módszer a Lélekvándorlás jelenetei között.

Az elsőben Ferenc József szeretője,
Katharina Schratt segítségével meg-
gyilkoltatja feleségét, Erzsébet királynét.
Á másodikban egy Ferenc József elleni
sikertelen merénylet halálra ítélt
tettesnőjének a börtönben az az utolsó
kívánsága, hogy még egyszer, utoljára le
szeretne feküdni valakivel. Á harma-
dikban Otto Remer náci ezredesről, aki
1944 júliusában Berlinben megaka-
dályozta a Hitler ellen elkövetett merény-
let következményeit, kiderül, hogy ő a
felelős a magyarországi szocializmusért.
Végül a negyedik történet során Isabel

Perónról, az első argentin elnökasszony-
ról megtudjuk, hogy Budapesten szüle-
tett, férfi, de átoperáltatta magát, s idős
férjét eltette láb alól, hogy kezébe kapa-
rinthassa az elnöki jogokat. Mindezt be-
tetőzi Mária és Jézus szürrealisztikus
utójátéka.

Tehát hogyan is sodródnak lelkeink a
Játékszín színpadán? Ferenc József bör-
tönigazgató, majd dr. Hollay Zoltán és
Lopez Rega, argentin államcsínytevő,
végül Jézus lesz. Katharina Schratt Fejér
Editként születik újra, hogy özvegy Hol-
lay Zoltánnéként egzaltált történésznő
legyen, utóbb Isabel Perónként jelenik
meg, s Máriaként dicsőül meg. A me-
rénylő Luigi Lucheni a börtönben Kereső
Istvánná alakul, Otto Remerként érkezik
Budapestre, hogy aztán Juan Perón
alakjában fejezze be drámáját. A lelkek
vándorolnak, ám, hogy mi okból válnak
éppen azzá, akivé az író gondol-ja - ne
féljünk a megrovó pillantástól, írjuk le
nyugodtan -, nem tudjuk. Lehet, hogy van
valami logikai összefüggés, amit Hernádi
Gyula ugyan ismer, de jól titkol. Ám
sokkal valószínűbb, hogy épp itt rejlik a
nagy blöff lényege. Semmiféle
összefüggés nincs az alakok között, de
hát - így a szerző - ezt úgy-sem mondja ki
senki, úgy gondolván, hogy hátha csak ő
nem érti, mindenki más tudja, miről van
szó. Nos, ne várjuk ki, hogy a kisfiú
kiáltsa: a király meztelen. Lehetünk
bátrak, még ha ez nem is különösebb
hősiesség. Nyugodjunk meg abban - s ez
még a jobbik eset -, Hernádi játszik
velünk. Próbára akar tenni, s maga sem
gondolja komolyan, hogy a lelkek itt
sétálnak föl s alá, s azt sem hiszi igazán,
hogy a négy föl-skiccelt ötlet azért, mert
egymás után

elmondják őket a színpadon, dráma. Még
szomorúbb ez azért, mert ezekben az
ötletekben egyenként dráma rejlik.
Elképzelhető, ha Hernádi komolyan vette
volna saját gondolatait, izgalmas
krimiket, netán valóban történelmi, po-
litikai játékokat vethetett volna papírra.

A rendező

Hernádi Gyula, a drámaíró híres arról,
hogy drámái szövegét sohasem tartotta
szentírásnak, hogy a rendezőt egyen-
rangú alkotótársnak tekintette. Á rende-
zők ideális partnere volt, aki minden-kor
hajlott arra, hogy a színházat olyan
műhelyként fogja föl, ahol a próbák so-
rán, a közös munkában alakul a dráma.
Így fogta föl ezt akkor is, amikor valóban
szüksége volt a dramaturgi, a rendezői
segítségre, és akkor is, amikor kiforrott,
teljes drámákat tett le a színház asztalára.

Hernádi Gyula ezúttal papírra vetette
ötleteit, nem érheti annak vádja, hogy
túlírta volna őket. Egyetlen dráma helyett
volt négy önálló gondolata, története, s
úgy találta, hogy ha összefoglaló címet ad
a négy jelenetnek, talán létrehoznak egy
síndarabot. S mert talán arra is gondolt,
hogy aki színpadi szerző lett, akinek már
számos művét sikerre vitte a színház,
akár rendezhet is, maga akarta színpadra
állítani írását. Túl-becsülte önmagát, vagy
alábecsülte a másik alkotói munkát? Ki
tudja. Minden-esetre elhitte, hogy aki
alkotni tud az egyik művészeti ágban, az
tud a másikban is. Ezúttal azonban
tévedett. Elvesztette önkontrollját,
ugyanakkor nem állt mellette az az
alkotótárs, aki friss szemmel, higgadt
fővel figyelmeztette volna: ennyire azért
nem illik átejteni a színházat, a
közönséget, nota bene: önmagát.

Hernádi Gyula Lélekvándorlása a Játékszínben (Iglódi István és Tordai Teri) (lklády László felvétele)



Hernádi Gyula tehát a tőle megszokott
magabiztossággal, veszélyérzet nélkül
merész vállalkozásba fogott. Ujjgyakor-
latait különösebb rendezői invenció nél-
kül ujjgyakorlatként színpadra állította.

Az előadás

Hernádi Gyula, a rendező etűdjeinek
előadásához három gyakorlott színészt
választott. Papírforma szerint hármasukkal
valószínűleg semmi égbekiáltó baj nem
történhet, persze csodákra sem kell
számítani. Tordai Teri, Iglódi István és
Harsányi Gábor hűen a helyzethez, maga
is ujjgyakorlatként fogta fel a
Lélekvándorlást. Kellemesen előadják a
szöveget, úgy látszik, különösebb játékot
nem kívánt tőlük a rendező, tehát amúgy
bárhol, bármikor előadhatóan játsszák a
szerepeket. Stílusegységre nem
törekednek, de hogyan is törekedhetnének
egy olyan darabban, amely maga sem
tudja, milyen stílusban íródott. Imigyen a
jelenetek, az alakok, ha úgy tetszik, a
lelkek messzire vándorolnak egymástól.
Stílusegységet ebben az elő-adásban csak
a két néma szereplő - Komáromi István és
Czanka Gyula - jelent. A valamennyi
részben visszatérő két törpe megérez
valamit a móka lehetőségéből. Ám, amint
a negyedik jelenetben az egyetlen rendezői
ötlet - talán a nagyérdemű
bennfentességét, pletyka-éhségét
pukkasztani akaró trükk - megszólalni
kényszeríti őket, biztosak lehetünk benne,
ha ez volt a nagy rendezői elképzelés,
mégiscsak jobb lett volna egy
főfoglalkozású rendezőt fölkérni e
vázlatsor színpadra állítására.

Mindez persze nem jelenti azt, hogy
egyedül a rendezőé a felelősség. Alap-
vetően az íróé.

Aki azonban kedveli a megelevenedett
blöfföt, nyugodtan elmehet a Játék-színbe.
Még az is lehet, hogy jól fog szórakozni az
egymás után következő anekdotákon. Csak
attól óvakodjék, hogy azt képzelje,
komolyan színházat lát, netán elhiggye,
hogy ez Hernádi Gyula írói képességének
akár csak átlagos színvonala is.

Hernádi Gyula: Lélekvándorlás (Játékszín)

Rendezte: Hernádi Gyula. Díszlet- és jelmez-
ervező: Banovich Tamás. Rendezőasszisztens:
Szepesi Gábor. Koreográfus: Pethő László.

Szereplők: Tordai Teri, Harsányi Gábor,
Iglódi István, Komáromi István, Czanka
Gyula.

NÁDUDVARI ANNA

Nevetséges-e az életünk?

A Három nővér a Madách Színházban

Meg nem értett szerzőnek érezte magát
századunk legnagyobb drámaírója, Anton
Pavlovics Csehov. (Századunké, hiszen ha
életének, munkásságának java része a múlt
századra esett is, korunk kérdéseit,
életérzéseit, jelenségeit színpadi művekben
senki sem ábrázolta érzékenyebben,
sokértelműbben nála.) Meg-győződése
szerint, nem csupán egyfelvonásosait, de
nagy színműveit tekintve is, „hallatlanul
mulatságos" komédiákat írt, vaudeville-
eket, operetteket, és akkor mások
tragédiának nevezték, mélabús
életképeknek tartották e darabokat, melyek
sírást, kétségbeesést válta-nak ki. Ettől ő
valóban a kétségbeesésig szenvedett,
mégpedig, mint kortársai emlékezései és
saját levelei tanúsítják, leginkább abban az
időben, mikor úgy tűnt, művei értő
kezekbe kerültek: 1898 és 1904 között a
moszkvai Művész Színháznak színházi
korszakot teremtő rendezői, Nyemirovics-
Dancsenko és Sztanyiszlavszkij állították
színpadra azokat. A siker ezzel Csehov
darabjai mellé szegődött, a szerző azonban
elégedetlen volt: érzelgősekké tették őket.

Persze, számítsuk le a „komoly", a
„finom", a magányosan alkotó ember
sóvárgó, beteljesülhetetlen szerelmét, már-
már erőszakos vágyakozását a komédia, a
játék, az együttes világa iránt, melyben
részt akarván venni, bizonygat-ja, hogy ő
is képes játszani, mulattatni, de ma már így
sem kétséges, hogy a Csehov-daraboknak
csupán legfelszínibb rétegét veszi észre az,
aki melankolikus állóképeket lát bennük.
Sokan méltatták, és sokan igyekeztek már
a színpad nyelvére is átfogalmazni e
darabok „szelíd", „fanyar", „groteszk",
„abszurd" humorát, de sajátos, öntörvényű,
a puszta látvánnyal erőteljesen üzenő
színpadi világot teremteni is, a még mindig
talán elfogadottabb „csehovi halkság" he-
lyett. A Csehov munkásságát elemző
Jermilov, 1949-ben megjelent könyvé-ben,
a csehovi komikum kérdésével éppen a
Három nővérrel kapcsolatban is
foglalkozva, ezt írja: „Ami a Három
nővérben komikus, operettszerű, annak
forrása az az ellentmondás, amely az

ábrándok ereje, lendülete és az ábrándozók
gyengesége között van." Ez a rejtett
diszharmónia leginkább úgy jelenik meg,
hogy a szereplők által mondottak nem
felelnek meg a látványnak, a mozdula-
toknak. Mindezt Csehov óta számtalan
szerző csinálta meg „direktben", tehát
eleve például azt írva: „Menjünk", szerzői
utasítás : "(maradnak)"; ő azonban saját
bevallása szerint: „Egyszerűen és
becsületesen csak azt akartam mondani:
nézzétek meg magatokat, nézzétek csak
meg, milyen unalmasan és rosszul éltek."

Volt rendező - a lengyel Hanuszkiewicz
-, aki ki nem állhatta ezt a három nővért,
üresen fecsegő, rosszindulatú, az elől,
hogy tenniük kelljen valamit, meddő
„lelkizésbe" menekülő, pusztán
mulatságos figuráknak ábrázolta őket,
holott, ismét Jermilovot, de egyúttal az
általánosan elfogadott véleményt is
idézve: „Mennyi lelki gazdagság, mennyi
készség az önzetlen munkára, mennyi
megértés minden iránt, ami az életben, az
emberekben ragyogó, mily nagy,
szenvedélyes szomjazása a tiszta, szép
emberi életnek, mennyi boldogság van
ezekben a csodálatos nőkben, ebben a
bámulatos három nővérben!"

„És mindez a gazdagság nem talál
visszhangra, nem juthat szóhoz. A seké-
lyes, durva, torz valóság mindenfelől
szorongatja a három nővért." Az el-
herdált, értelmetlenül felőrlődő értékek-
ről beszélnek talán leginkább előszere-
tettel a darab előadásai. Az elmúlásról, az
elkopásról. Efrosz egy néma jelenetet is
beiktatott erről rendezése elejére: három
zöld ruhás nőalakra lassan füst-színű fény
vetül. (Lawrence Olivier viszont a darab
végét toldotta meg, megajándékozva a
három nővért és bátyjukat, Andrejt
Moszkvával és az Internacionálé
zenéjével.) Igen jellemző volt az utóbbi
évek Három nővér-előadásaira a szereplők
ideges nyugtalansága, fel-fokozott
mozgása. Prágában, Krejča színpadán, „az
emberek hajszoltan sodródnak
egymáshoz, majd találkozás nél-kül újra
eltávolodnak", Szolnokon, Székely Gábor
rendezésében „mindenki türelme végét
járja, mindenki heves". És emlékszünk a
Vígszínházban bemutatott, Horvai István
rendezte Három nővérre, különösen az utolsó
jelenetre, ahogy a nővérek egymást
átölelve forognak és kiáltoznak, de
legalább enynyire a színpadra hulló
falevelekre, melyek a szobában hulltak, a
kertben nem, télen igen és ősszel nem.

Hiszen legalább annyira ellentmondá-


