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Camus-robbanás

Vajon csak a véletlen műve volt, hogy 1979
decemberében valóságos Camus-robbanás
következett be nálunk azzal, hogy két vidéki
színházunk - az egyik harmincöt, a másik
harmincéves késéssel - a francia irodalmi
egzisztencializmus második számú
nagyságának (Sartre lévén az első) egy-egy
tragédiájával - mindkettő hazai ősbemutató -
„örvendeztette meg" honi színházi
életünket? Talán igen, de talán nem, s tán
maga a kérdés is éppoly képtelen, mint maga
a camus-i abszurdum. Az azonban tény,
hogy a két mű, mely magán viseli a háború,
a megszállás és az Ellenállás többé-kevésbé
közvetlen hatását, olyan világ-történelmi
pillanatban került hazai szín-re, midőn az
egzisztencialisták bizonyos mértékig torzító
tükrében felrémlő magán- és közárnyak
bizony már-már az eredeti szülőlégkör
szorongásos rémségének közepette
kísértenek világszerte. Szóval, akár a véletlen
jegyében történt ez az egybeesés, akár nem,
való, hogy e sötét színpadi kísértetek lidérces
felbukkanásához nagyon is véres valóság
szolgáltatja a fenyegető fegyverek kísérőze-
néjét. . . Ennek látszólag ellentmond az,
hogy a drámaíró Camus tulajdonképpen már
a háború előtt, 1937-ben megszületett, ekkor
írta ugyanis a Caligula első változatát. S már
az előző évben meg-alapította az algíri
Munkásszínpadot, amely többek közt az
1935-ös spanyol bányászlázadásról szóló
(Lázadás Asturiában - ezt az Egyetemi
Színpad mutatta be 197o-ben) agitprop-
darabot adta elő (a kollektív szerzőegyüttes
egyik - vezető - tagja maga Camus volt, aki
mellesleg az algíri rádió színtársulatában
több klasszikus darab főszereplőjeként
aratott sikert, és drámát írt Malraux leg-
gyengébb regényéből, A megvetés idejéből).
Vagyis az az alapvető erkölcsi magatartás,
amelyet Martin du Gard lapidáris
tömörséggel így határozott meg: „Á lázadó
keserűség állandó állapota", már a
világháború előtt, a Nép-front kis ideig
csupa remény, de nem-sokára már vészes
felhőkkel árnyékolt légkörében kialakult
lelkében. Ez a sűrű és keserű cocktail,
amelybe Doszto-

jevszkij-, Nietzsche-, Malraux- és Gideízek
keveredtek, lett kedves itala annak az ifjan
súlyos betegséggel (tüdőbajjal) viaskodó
félárva fiatalembernek, akinek
mezőgazdasági munkás apja még 1914-ben
elesett a marne-i csatában.

Büszkén valljuk, hogy nagy világ-
irodalom-fogyasztók vagyunk, s hogy ma
már majdnem minden jelentős mű
olvasható vagy látható magyarul. Indokolt
tehát, hogy a Caligula után most a
„négydrámás" Camus két másik tragédiája
is színre került, s talán egyszer valaki az
Ostromállapotra is gondolni fog. Indokolt,
mondom, még akkor is, ha a szerző
elsősorban az esszében és a szép-prózában
alkotott igazán nagyszerűt, nem pedig a
drámában, amellyel gyorsan felhagyott, hogy
dramaturgiai képességeit Lope de Vega,
Calderón, Dosztojevszkij, Faulkner és
Buzzati műveinek a szolgálatába állítsa.
(Mellesleg: a szín-padi Camus-robbanást
követhetné a könyvkiadás is, hiszen eddig
csak a Caligula jelent meg, de ez is csak
folyóiratban.)

A félreértés
1944. július elsején, egy hónappal a
normandiai partraszállás után, az éhezve
reménykedő, szirénabúgásos, túszgyilkos
sortüzektől bosszúszomjas Párizsban
mutatták be az előző évben könyv alakban
megjelent drámát. A Mathurins Színházban
vitte színre a Pitoëff-dinasztia nyomdokain
járó Marcel Herrand, aki 1917-ben, húszéves
korában debütált Apollinaire Teirésziasz
emlői című szürrealista bohózatában, és
később Copeau Vieux-Colombier
Színházában nőtt nagy színész-rendezővé, s
most Jant alakította. Kitűnő partnert talált az
akkor huszonkét éves Maria Casarés
személyében, aki Martha szerepében
remekelt. A fasiszta kritikusok nyíltan
hangoztatták: botrány, hogy amikor az „új
Európa" harcosai a bolsevistákkal
szövetkezett plutokrácia végső rohama ellen
ontják vérüket, Párizsban ilyen
„individualista, metafizikus és abszurd" mű
kerül be-mutatásra.

A szerző a darabot, amelynek első cí-
me Budejovice, avagy Isten nem felel volt,

s amely - bár saját szavai szerint „a
száműzetés szomorúsága árad belőle" -
mégis „a lázadás drámája", 1942/3 telén írta
egy napihírből, amelyről a Közönyben is szó
esik: a fiatalon kivándorolt Jan húsz év
múlva gazdagon tér vissza egy cseh faluba.
Hogy meglepetést szerezzen anyjának és
húgának, akiknek fogadójuk

van a faluban, szobát bérel náluk, de nem
fedi fel személyazonosságát. A két nő, mint
általában a jómódú vendégek esetében
tenni szokta, Jant is meggyilkolja, hogy
kifoszthassa. Jan feleségével tért haza, aki
kérleli, hogy ne játssza ezt a különös
játékot, mondja meg, kicsoda, de Jan
ragaszkodik felderítő tervéhez, s titkon
reméli: az anyai szív nem tévedhet, végül is
felismerik. A játékos ötlet azonban végzetes
tragédiába sodorja. 0 , aki azzal jön haza,
hogy segít otthon-maradt anyján és húgán,
szerettei áldozatává lesz. Elaltatják, a testét
a folyóba lökik, kirabolják, s amikor az
útlevélből kiderül, hogy ki volt, anyja
összeroppan, követi fiát, és a folyóba öli
magát. Másnap reggel a fiú felesége
jelentkezik, keresi a férjét, és a sógornőjétől
tudja meg a tragédiát, aki aztán szintén
öngyilkos lesz, miután rádöbbent, hogy a
közös bűn sem teremtett igazi kapcsolatot
anyjával, nem oldotta fel magányát: anyja
magára hagyta, mert a fiát jobban szerette.
Martha, miután felismerte, hogy „sem az
élet, sem a halál nem ad hazát és békét",
szintén a halált választva tesz pontot ennek
a szinte antik tragédiának a végére.

A miskolci műsorfüzet szerint a mű
„izgalmas pszichológiai krimi". Vagyis
elvben olyan kettősség feszül benne, mint a
Camus csodálta Dosztojevszkij Bűn és
bűnhődésében, amelynek szintén van
detektívregény-olvasata. Sajnos, a pár-
huzam csak felszínes. A nagy orosz író
regénye ugyanis „egyúttal olyan hű és
aprólékos elemzése a gyilkos lelkiál-
lapotainak, a tett elhatározásától kezdve a
büntetés megkezdéséig, amilyen bizony-
nyal nincs több a világirodalomban"

(Babits). Ezzel szemben francia tanítvá-
nyánál éppen az alaphelyzet lenyűgöző
dosztojevszkiji hitelessége hiányzik. A
drámának „nincs húsa" írja Maurois, „a
vázlatot mesterien tették helyére, de a
gondolatok csak elvont makettek".

Robert de Luppé 1958-as monográ-
fiájában szintén leszögezi: „Cette piéce se
présente. . . comme une démonstration" -
vagyis a darab egy tétel bizonyítása. És
Jean-Claude Brisville 1959-es Camus-
breviáriuma is bevallja, hogy „egy bizonyos
sémaszerűség helyettesíti a jelenlévő erők
szabad játékát". A sors vakságát, a szeretet
csődjét illusztráló napihír mesterségesen
dagad iránydrámává, bizonyítva, hogy a
sematizmus nem csak szocreál sajátság
lehet, hanem - bár lehet, hogy ifjabb
olvasóimat ez meglepi - minden
tantételnek, minden



irányzatnak megvan a maga sematizmusa.
Az egzisztencializmusnak is. Az, hogy egy
hasonló eset valóban megesett valahol
Közép-Európában, nem javít a dolgon,
hiszen a művészet örök ars poeticája
szerint - Aranyhoz híven - „Nem a való:
annak égi mássa / lesz, amitől függ az
ének varázsa".

Ha ugyanis a fogadósné már a vendég
érkezésekor egyetlen pillantást vet út-
levelére, a tragédia nem következik be. A
szerző írta a Közönyben az alapkonfliktust
hordozó napihírről: "Ezt az egész históriát
több ezerszer elolvastam. Egy-felől
valószínűtlen volt. Másfelől egészen
természetes. De mindenképpen úgy
éreztem, az utas megérdemelte sorsát,
mert sohasem kell játszani." Camus
azonban mégis eljátszogatott ezzel az öt-
lettel, s bizony némiképp a hitelét is el-
játszotta. Igy aztán ez a tulajdonképpeni
népballadai motívum, amelyet több drá-
maíró feldolgozott (például a német
Zacharias Werner 18o7-es, Február 24.

című romantikus sorstragédiájában, de van
lengyel feldolgozás is, és némi hasonlóság
fedezhető fel Kesselring 1941-es remek
bűnügyi bohózatában az Arzén és
levendulában is), nem természetes, ha-nem
szándékos, sőt kiagyalt félreértéssé
változik.

A klasszikus francia tragédia hármas
szabályát, a cselekmény, az idő és a hely
egységét megtartó dráma igazi hőse nem a
halványabban rajzolt fan, hanem az
erőteljesebben ábrázolt Martha, bár sok-
szor ő is csak a Szisziphost mítoszát mondja
fel. Akárcsak Caligulára, őreá is - Illés
Endre szavaival élve - „a boldogtalanság
ábrázolását" bízta a szerző, „el-
szakíthatatlanul a boldogság vágyától".
Talán egyetlen Camus-hős sem kiált ilyen
pátosszal igazságért, nem gyűlöli ily
mértékben önsorsát, egyiknek sem fordult
szeretetvágya, illetve szerelem-szomja
ilyen meredek gyűlöletté, egyik sem
szeretne ilyen hévvel megszabadulni a
szárazföldi sivárságtól, egyik sem vágyik
ilyen szenvedélyesen a szabadságot
jelképező tengerpartra. Könyörtelenül
kergeti vissza a gyilkolás szokványos
gyakorlatába a kínos „kötelességtől"
menekülni óhajtó anyát, akiben pedig
dereng némi sejtelem, hogy a vendég talán
a fia. Martha Meursault alteregója, azé a
leghíresebb camus-i hősé, aki „inkább
elrettentő példa, s a szabadulás szükségét
sugallja" (Gyergyai). Jan a vetélytársa, s ő
irigyli a szürkeségből kitört fivérét, aki
holtan is győz, mert elveszi a lány utolsó
kincsét: az

anyja szeretetét. Már-már hihetetlenül
embertelen hős, talán még Caligulán is
túltesz, hiszen beismeri, hogy akkor is
megölte volna a testvérét, ha tudja, hogy
kicsoda.

A tragédiává emelt napihír, Camus leg-
kétségbeesettebb drámája, olyan mű,
melynek színpadi megvalósítása ritka
tehetséggel párosult roppant erőfeszítést
igényel, ha az említett sémaszerűséget le
akarjuk győzni. A miskolci Nemzeti Szín-
ház játékszín nevű kis kamaratermét
Gergely István hitelesen képezte ki fa-
gerendás egyszerűségében szürke fo-
gadóvá. Ez a puritán játéktér valóban illik
a darab csupaszságához. Akár Fekete
Mária kopott jelmezei. Balázs Ádám f. h.
rendezése tiszteletreméltóan tiszteli a
művet, amelyre már-már vallásos
respektussal tekint, elutasítva minden -
ma oly divatos - eredetieskedést. Az
előadást az anya szerepében a Jászai-díjas
Demeter Hedvig dominálja, ami persze
ellenkezik a szerző Marthát ki-emelő
szándékával. Utóbbit tehetségesen
képviseli Simon Éva, de a riadt gyűlölet
húrjait csak finoman tépdesi. Maria, azaz
a vendég-áldozat feleségének aránylag
halványan felvázolt szerepében Péva
Ibolya nem tud kitűnni. Jan veszélyes
játékát Körtvélyessy Zsolt játssza, elég
színtelenül. A sötét Végzet papucsában
csoszogó s a néma istenség kegyetlen
végszavát, a „nem!"-et kimondó Öreg

szolga egyébként néma szerepében Sza-
bados Ambrus remekel.

A miskolci ősbemutató egyúttal egy ifjú
színpadi fordító bemutatkozása volt:
Bognár Róbert, aki eddig inkább a baka-
fántos avantgarde szövegek átültetéséveI
tűnt ki (Ajar!), most megmutatta, hogy
Camus klasszikusan kristályos stílusát is
magas szinten tudja tolmácsolni.

Az igazak

1949 decemberében, amikor már javában
dúlt a hidegháború, mutatta be a párizsi
Hébertot Színház, a Caligula 1945-ös
sikere és az Ostromállapot 1948-as bukása
után, Camus negyedik drámáját,
amelynek a szerző először a Kötél címet
akarta adni, de aztán inkább a biblikus
„igazak"-nál kötött ki, talán arra az ér-
telemre gondolva, melyet Jób könyvében
(17,8) olvashatunk: „Ám az igaz kitart az
ő útján, és a tiszta kezű ember még
erősebb lesz." A női főszerepet ismét
Casarés kapta, míg az eszeseket -- a többi
közt - a nálunk is ismert Serge Reggiani
és Michel Bouquet (Kaljajev és Fjodorov)
alakította.

Az orosz szociálforradalmárok látvá-
nyos merényletei, tragikus sorsa sokat
foglalkoztatta a francia értelmiségieket,
akik személyes kapcsolatot is találhattak
az eszerekkel, hiszen többen közülük
francia földre' menekültek a cár, illetve
később a bolsevikok elől. Az 1901 végén,
a különféle narodnyik csoportokból
alakult mozgalom felettébb eklektikus
volt, s tagjaira nagy hatást tett a század-
végi francia anarchista merényletsorozat.
Ők is az egyéni terror útját választva
hajtották végre az egész Európát izga-
lomba hozó merényleteiket. A több
frakcióra bomló pártból került ki az 1917-
es márciusi forradalom győzelme után
maga Kerenszkij is (bukása után előbb ő
is Párizsba emigrált). Egyik legismertebb
vezetőjük az a Borisz Viktorovics
Szavinkov volt, aki 1903 és 1905 között
több merényletet szervezett a cári önkény
ellen, s 1917-ben a hadügy-miniszter
helyettese lett, de aki az októberi
forradalom után emigrált, majd amikor
1924-ben illegálisan visszatért, elfogták,
1925-ben pedig a szovjet börtönben
öngyilkos lett. A baloldali eszerek, A. M.
Szpiridonova vezetésével, még 1918
nyarán is jelentős erőt képviseltek; IIl.
pártkongresszusukat júliusban tartották,
és 80000 taggal büszkélkedtek; a
szovjetek V. összoroszországi
kongresszusán 1164 küldött közül 353
került ki közülük, majdnem feleannyi,
mint bolsevik (ők 773-an voltak). Dicsőn
dalolták a régi eszerdalt: „Terror, terror I

Reátok, zsarnokot!" Katonai pucscsot
kíséreltek meg, még a Kremlbe is
behatoltak, elfogták magát Dzserzsinsz-
kijt, a Cseka vezetőjét (leverésükben részt
vettek Kun Béla internacionalistái is,
egyikük - Horák Antal - el is esett).
Később pártjuk egy része mégis beolvadt
a bolsevik pártba.

Szavinkov Egy terrorista visszaemléke-
zései címmel megírta emlékeit. Ezekből
merített Camus, aki tevékenyen részt vett
az Ellenállásban, s akit már a háború alatt
sokat gyötört a cél és eszköz nagy
kérdése. Mindig húzódozott a vérontástól,
irtózott az erőszaktól, de a sors úgy hozta,
hogy neki is gyakorolnia kellett azt, amit
elvben elítélt. A párizsi felkelés alatt írta:
„Az igazságot ismét az emberek vérével
kell megváltani." Amikor azonban a
háború után szertefoszlott az igazi
felszabadulás reménye, és az Ellenállás
egysége is felbomlott, majd a belső ba-
jokat a hidegháború tetézte, Camus egyre
borúlátóbb lett, és ismét kínozni kezdte ez
a nagy kérdés, amely sok más



drámában is kikristályosodott. Ezt fe-
szegette már Romain Rolland is az 1897-es
Farkasokban, ez izgatta Károlyit az 1927-es
Ravelszkiben, s erről írt Camus-nél kevésbé
elvont drámákat egzisztencialista „kartársa",
Sartre is (az 1948-as Piszkos ke zek , de főleg
a maradandó 1951-es Az ördög és a jóisten).

Míg A félreértés csupán a magánszféra
területén játszódó metafizikus-morális
talapzatra emelt napihír, Az igazak mag-ja
történelmi esemény, éspedig az az 1905-ös
merénylet, amelyet Ivan Kaljajev szervezett
eszer társaival Szergej nagy-herceg ellen, de
amely először meghiúsult, mert Kaljajev
megpillantotta a hintóban ülő két
gyermeket, akiknek megölésétől visszariadt.
Második merénylete azonban sikerül,
meggyilkolja a cár nagybátyját, de elfogják,
és ő „boldogan" várja a bitót.. .

A cselekmény történelmi magja ellenére,
s noha a szereplők - a „kemény" Sztyepan
Fjodorov kivételével, akit a szerző
tulajdonképpen az eszerálarc alatt szektás
kommunistának ábrázol - valóban éltek,
Camus - saját vallomása szerint - nem akart
történelmi drámát írni. Művét példázatnak
szánta, erkölcsi leckének, bebizonyítandó,
hogy „a cselekvésnek megvannak a maga
határai", és hogy „nincs tisztességes és igaz
cse

lekvés, amely nem ismeri el ezeket a ha-
tárokat, és ha ezeket át kellene lépnie,
legalább ne vállalná ennek fejében a halált".
Nyilván azért választotta az eszereket,
ezeket a „kényes gyilkosokat" (ahogyan A
lázadó ember című híres tanulmányában
nevezte őket), mert - mint szintén ő maga
írta - „a történelem kevés példáját nyújtja az
olyan gyakorlatnak, amelyet ennyi belső
aggály kínozott volna". A lázadó emberben
Rousseau-t idézi, azt az írót, akinek
nevében Robespierre-ék a rémuralomhoz
folyamodtak, de aki azt vallotta: „Semmi
sem érdemli meg itt a földön, hogy
embervérrel váltsuk meg", sőt Marxot is
idézi („Az olyan cél, amelynek igaztalan
eszközökre van szüksége, nem igaz cél."), s
nyíltan hirdeti, hogy csodálja a „Költőnek"

becézett Kaljajevet, aki tulajdonképpen ön-
magának a feláldozásával „szentesíti" a
merénylet véres eszközét, s mint leszögezi,
olyan típusú forradalmár, akinek az
esetében „végső soron a gyilkosság
azonosul az öngyilkossággal". Ezzel
szemben a dráma egyetlen Camus te-
remtette alakja, Sztyepan, a szibériai
száműzetés megpróbáltatásaiban és meg-
aláztatásaiban acélkeményre edzett for-
radalmár, aki nem a költészettel, hanem a
bombával „kacérkodik" („csak a bomba
forradalmár"), azt vallja, hogy az az

eszme, melyért nem vállaljuk esetleg az
ártatlan gyermekek pusztulását, azt sem
érdemli meg, hogy egy nagyherceget
megöljünk érte. Sztyepan - Camus el-
rettentő antihőse - nyíltan hirdeti, hogy a
forradalom diadalrajuttatására minden
eszköz jó, hazugság, csalás, gyilkosság:
(„Mindenki hazudik. Jól hazudni - erre van
szükségünk.") 'Tökéletes ellentéte
Kaljajevnek, Camus mintahősé-nek, aki az
életért harcol, úgymond, s azt vallja, hogy ha
„a forradalom egyszer letér a tisztesség
útjáról, én elfordulok tőle". Sztyepan
viszont „dőreségnek" tartja bajtársa
aggályait, s azt hirdeti: „nincsenek
korlátok", „semmi sem tilos, ami ügyünket
szolgálhatja".

Kaljajev méltó társa a szintén valódi
személyről mintázott Dora (Duljebova a
darabban, Brilliant az életben), akit
Kaljajevhez hasonló aggályok mardos-nak,
és akire - Szavinkov szerint - „a terror úgy
nehezedett, mint valami súlyos kereszt" és
aki - akár szerelme, Kaljajev „saját életét
nyújtotta engesztelő áldozatnak, hogy
megváltsa a gyilkolás szégyenét". A szerző
az ő szájába adja az V. felvonásban a
legnyíltabb célzást az 1917 utáni időkre:
„Néha, Sztyepant hallgatva, elfog a félelem.
Talán olyanok jönnek majd utánunk, akik
reánk hivatkozva fognak ölni, de ők már
nem fizet-

Camus: A félreértés (miskolci Nemzeti Színház). Körtvélyessy Zsolt
(Jan) és Demeter Hedvig (Az anya)

Péva Ibolya (Maria) és Simon Éva (Martha) (Veres Attila felvételei)



nek életükkel." Dora nemcsak szerelmese
(bár a szerelmi szál a darabban roppant
vékony, s alig színezi imitt-amott az
elvont sémákat), hanem minden tekin-
tetben hűséges eszmetársa is Kaljajevnek,
s csak az a különbség köztük, hogy a lány
már túl van a kamaszkori rajongáson,
tapasztaltabban tekint a terrorra. A lányt
nagyon emberivé teszik kétségei. Ő az
ötödik - s mellesleg eléggé feles-legesnek
látszó - felvonás „sztárja". Lírai lendülettel
kívánja a halálba követni a „Költőt" azzal,
hogy a legközelebbi bombavetést magára
vállalja, de nem a győzelem, hanem a
felakasztott Kaljajevvel való egyesülés
reményében, híven ahhoz a mottóhoz,
amelyet a szerző a Romeo és Júliából
választott a darabnak: O love ! O life ! Not
life but love in death.

E három főhős köré kerekedik a dráma.
A többiek eléggé vázlatos figurák.
Anyenkov, a csoport vezetője emelkedik
ki közülük, a Szervezet embere, aki
igyekszik -- amolyan centrista módon -
elsimítani a „jobboldali elhajló" (Kaljajev)
és a „balos" Fjodorov viszályát. Egyéb-
ként erre a konfliktusra épül az egész
tragédia, nem pedig a cári hatalom és a
forradalom ellentétére. Ez csúcsosodik ki
a dráma legszebb, a cselekmény izgalmát
és az eszmék összecsapását illetően
legizzóbb részében, a II. felvonásban,

amikor a „Költő" meg Sztyepan majd-
nem ölre megy. Utóbbi így kiált fel:
„Megesik, hogy hiába ölünk, ha nem
ölünk eleget!" Ám Anyenkov megállapít-
ja: „Sztyepan, itt senki sincs veled egy
véleményen." Sztyepan - fegyelmezett
harcos! - meghajlik a többség akarata
előtt, de kimondja: „a terror nem a ké-
nyeseknek való".

Mint mondtuk, a három főhős mellett a
többi szereplő vázlatosnak hat. Így
például Alekszej Vojnov, a remegő kezű
kis kamasz, aki bátran bevallja gyá-
vaságát, és visszavonul a fegyveres ak-
ciócsoportból, hogy a neki inkább meg-
felelő propagandamunkát végezze, de
akiről az V. felvonásban hirtelen kiderül,
hogy Tifliszben mégis bombát dobott, s
most, miután tudomást szerzett a „Költő"

helytállásáról a bíróság előtt, illetve
halálraítéléséről, ismét beáll a terroristák
sorába.

Az ellenség táborából csak két figurát
látunk. Szkuratov, a cinikus rendőr-főnök
a börtönben kísérli meg árulásra bírni - a
kegyelem ellenében - a halálraítéltet, de
nehéz dolga van, hisz Kaljajev
tisztességes harcos, sohasem árulná el
bajtársait (bár, nem tudjuk, mit tenne a
kínpadon - e tekintetben érdekes, hogy a
kínvallatás kérdését Camus nem feszegeti,
pedig három évvel korábban

Sartre ezt oly remekül megtette a Teme-
tetlen holtakban), arról nem is beszélve,
hogy neki a halál a kegyelem ... Szkuratov
kényszeríti az elítéltet a kínos
szembesítésre a nagyherceg özvegyével,
aki minden fájdalma ellenére nem bosz-
szút lihegve, hanem a keresztényi meg-
bocsátás jegyében közeledik a gyilkos-
hoz, sőt még azt is elárulja, hogy nem is
nagyon szerette a nagyherceg hintójában
ülő gyerekeket, akik miatt Kaljajev nem
tudta elhajítani az első bombát. Még egy
epizódszereplő tűnik fel a drámában: a
Dosztojevszkij-emlékeket hordozó Foka, a
börtönben gyilkosból hóhérrá lett muzsik,
aki azoknak a bárgyú bambaságát
jelképezi, akikért a Kaljajevek életüket
áldozzák, de akik, ha kell, némi előnyért
(Fokának minden akasztásért egy évet
engednek el a húsz-évi fegyházból, s a
„Költő" már a harmadik áldozata)
szívesen kötnek ilyen „jó üzletet" (Foka
szavai!).

Köpeczi Béla így állítja fel a darab
végső mérlegét: „Filozofikus iránydráma
... Az igazak, elvont és vitatható tételeket
illusztrál, de ezeket a klasszikus francia
tragédiára jellemző tömörséggel és erővel
mutatja be." Hozzátehetjük talán, hogy az
anarchista terror, a nihilista egyéni akció
és az eszerek mozgalmának ilyetén drámai
kritikáját

Camus: Az igazak (pécsi Nemzeti Színház). Koszta Gabriella
(Dora Duljehova) és Dávid Kiss Ferenc (Borisz Anyenkov)

Vallai Péter (Ivan Kaljajev) (Keleti Éva felvételei)



kissé meghaladta az idő. Már akkor,
amikor a Camus-darab született, tulaj-
donképpen a nemzetközi forradalmi gya-
korlatban az volt az izgalmas, hogy a
Sztyepanokat is pörbe fogták, s a cél és az
eszköz valóban roppant kérdése, a
történelemnek talán legpatetikusabb
problémája immár, hatványozottabb erővel
jelentkezett és tragikusabb tanulsággal
szolgált.

A pécsi Nemzeti Színház kamarater-
mében előadott drámát Katona Imre lelkes
hódolattal rendezte meg. Munkája az
immár méltán klasszikusnak tekintett
Camus előtt tisztelgő és az írót jellemző
puritán egyszerűségre törekvő
hűségnyilatkozat. Katona nem hódolt az
oly divatos rendezői aktualizálásnak -
pedig a darab szinte tálcán kínálta föl a
mai terrorizmusra történő kacsintásokat. Á
sárgán derengő ablak, a csupasz és fehér
fal akár egy Corneille-tragédia kerete is
lehetne, melyben a becsület és a kötelesség
nemes hősei mérkőznek, a feszes
konfliktus pengeéles kétségei közt. Sajnos,
a rendező nem maradt következetesen
klasszikus: megengedte, hogy a
díszlettervező Csányi Árpád a kopár
forradalmárszoba közepére ionescós
székhalmazt telepítsen, s ezek az ülő-
alkalmatosságok aztán fontos kellékekké
válnak: a hősök le-leemelnek egyet, a
földhöz vágják, ráülnek, majd megfordítva
visszarakják a kupacra.

A rendező dicséretes hűségét említettem
az imént. Vagyis - A székektől el-tekintve -
odaadóan állt Camus szolgálatába, jól
ütemezve a csöndet és izgalmat, helyesen
kiemelve a darab drámai csomópontjait.
Camus elképzeléseit a színészekkel együtt
azzal a „jókedvű alázattal" igyekezett
megvalósítani, mely-ről a szerző beszélt
egy nyilatkozatában. Ez a mű azonban
elsősorban könyvdráma. Színpadon a
szöveggel áll vagy bukik. S itt, sajnos, a
rendező nem mutatott elég erélyt. A
színészek szöveg-mondása ugyanis
tökéletlen: nagy lendülettel elkezdett
mondatok maradtak a torkukban, jelzőket
nyeltek le, és elharapták az állítmányt
(tisztelet a kivétel-nek!). Pedig Camus
kristályos stílusa (Czímer József
tolmácsolásában) igazán színpadra termett,
könnyen mondható szöveg.

A jól összeforrott együttesből (e sorok
írója a kilencedik előadást látta) Vallai Pé-
ter izzó lelkű, az emberarcú forradalmiság
lázában égő Kaljajevje emelkedik ki.
Csíkos Gábor Sztyepanja nagyon erélyes
és következetes, de, úgy érzem,

Camus szektásabbra szabta. Koszta Gab-
riella Dorája szép és vonzó, de inkább
Csehov, semmint a Camus imádta Dosz-
tojevszkij hősnőit idézi. Dávid Kiss Fe-
renc pontos, ámbár halvány Anyenkov-
alakításáért talán inkább maga a szerep
felelős. Bán János - mint a szinte még
kamasz Vojnov - jól játssza a megtorpanó
hőst, nem az ő hibája, hogy végső
helytállása nem kellő hitelű. Galambos
György rendőrfőnöke nem elég sima-
szájú, s csak sápadtan cinikus. Paál László
remekelhetett volna Fokának, a parlagi
muzsiknak, ennek a jámbor hóhérnak a
hálás szerepében. Bókai Mária csinos
operett-nagyhercegnőjéről alig hihető,
hogy valóban vallásos.

Albert Camus: A félreértés (miskolci Nemzeti Színház)
Fordította: Bognár Róbert. Zene: Mártha

István. Rendező: Balázs Ádám f. h. Díszlet:
Gergely István. Jelmez: Fekete Mária. Ren-
dezőasszisztens: Kalapos László.

Szereplők: Demeter Hedvig, Körtvélyessy
Zsolt, Simon Éva, Péva Ibolya, Szabados
Ambrus.

Albert Camus: Az igazak (pécsi Nemzeti Színház)
Fordította: Czímer József. Rendezte: Katona

Imre. Díszlettervező: Csányi Árpád m.v.
Jelmeztervező: Schäffer Judit m.v. A rendező
munkatársa: Lizitzky Gizella.

Szereplők: Koszta Gabriella, Bókai Mária,
Vallai Péter, Csíkos Gábor, Bán János,
Dávid Kiss Ferenc, Galambos György, Paál
László, Szivler József.
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Schürzinger átgázol
Schürzingeren

Ödön von Horváth színjátéka
Debrecenben

Kevés bizonytalanabb kimenetelűnek tet-
sző vállalkozást tudok elképzelni hirtelen,
mint Hegyi Árpád Jutocsáét, aki főiskolai
vizsgaelőadás gyanánt megrendezte
Debrecenben Ödön von Horváth hosszú
egyfelvonásosát. A vállalkozás re-
ménytelenségének fő oka az, hogy a
Kazimir és Karolin - akár Horváth többi
darabja - eredendően közönségellenes
mű. Fönnáll a veszély, hogy a publikum
elméje és szíve nem fogadja be (nem
tudja vagy nem akarja befogadni) a pro-
dukciót.

S ez nem véletlen. A Kazimir és Karolin
alcíme szerint népszínjáték, a meghatáro-
zást azonban - félreérthetősége miatt -
közönséges színjátékra változtatták a szín-
padra állítók, és ebben a kifejezésben
csakugyan pontosabban tükröződik a
darabbal kapcsolatos írói nyilatkozatban
is megfogalmazott szándék: „Németor-
szág az összes európai államhoz hasonló-
an kilencven százalékban tökéletes vagy
szerencsétlen kispolgárból áll. Ha tehát a
népet akarom ábrázolni, akkor nyil-
vánvalóan nem a maradék tíz százalékot
szabad ábrázolnom, hanem, korom hű
krónikásaként, a nagy tömeget ... Sze-
memre hányják, hogy túl nyers vagyok,
túl undorító, túl borzasztó, túl cinikus,
meg még sok más derék tulajdonságot is -
és közben nem veszik észre, hogy semmi
mást nem akarok, mint hogy a világot
olyannak mutassam be, amilyen." Akkor
tehát, ha a nézőtéren ülők társa-dalmi
tagozódás szerinti megoszlása semmiben
sem különböznék az Ödön von Horváth
ábrázolta világban érvényes volt
arányoktól, a jelenlevők kilencven
százaléka önmagára volna kénytelen is-
merni a darabban: s ha, azt látván, hogy
közönségesnek, undorítónak és torznak
mutatja őket az eléjük tartott tükör, bi-
zony nem tapsikolnának örömükben.

Feloldhatatlan térigény-paradoxon ke-
letkeznék ezáltal: míg egyfelől a szín-
padot egy müncheni sörfesztivál monstre
tömegjeleneteihez kellene kitágítani, ad-
dig a nézőteret a maradék tíz százalék
számára volna szükséges zsugorítani ah-
hoz, hogy viharos taps tölthesse be a ter-
met. Vagyis - első látszatra - egy stúdió-


