
arcok és maszkok
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Szánjuk-e az odú akót?

4 szelíd teremtés a Reflektor színpadon

/I\ díszlet egyszerű szoba. Asztal, szék,
rávetett női vállkendővel. háttérben
vaságy és spanyolfal. Oldalt egy pult. A
falon régi családi ikon.

Sötét színek. Dosztojevszkij színei.
A színpadon Tordy Géza. A szelíd

teremtés férjalakját játssza. Korabeli fekete
öltönyt visel, tekintete zaklatott,
mozdulatai idegesek, ahogy föl s alá
járká lva a szobában, mintha csak egy már
megkezdett gondolatot folytatna, beszél-
ni kezd: ,,Most, hogy még itt van a
laká s b a n . . . most még minden rendben
van: pillanatonként odamehetek hozzá,

nézhetem, de holnap ... mi lesz hol--
lap, ha majd e l sz á l l í t j ák . . . " Megpróbálja
összeszedni gondolatait, hogy sorában
mondja el a történetet a legelejéről
kezdve.

Arcán az emlékezés ábrándos sugara,
mozdulataiban a visszafogottság egye-.őre
még csak ő tudja, miféle figurát formál,
még nem árulhatja el, kit is figyelünk.

(Dosztojevszkij megjegyzésében „fan-
tasztikusnak" nevezi a történetet, bár
maga is hozzáteszi, hogy véleménye sze-
rint a legnagyobb mértékben realisztikus.

fantasztikumot a forma adja. A forma,
amelyben a férj, akinek felesége épp csak
néhány órája lett öngyilkos,
magamagának, de mégis, mintha egy
láthatatlan hallgatónak vagy bírájának
mondaná cl az esetet, meséli életüket,
hogy egy-egy jelentős vagy jelentősnek
vélt eseménnye l , fontos összefüggéssel
igyekezzék magyarázatot találni felesége
tettére. Ön-magának, önmagával beszél,
de közben őrzi az ellentmondásokat, s
mellékes zavaros magyarázatokba kezd.
Lassanként a kusza előadásmódból is
megvilágosod ik a sors, érthetővé válik a
helyzet. Világosan előttünk áll a valóság.)

A színész arca izgatott, szavai lázasak.
Önmagát látja á zálogház pultjának egyik
oldalán, s a fiatal lányt, kezében a
hitvány, értéktelen tárgyakkal a másikon.
A szavakat keresi, az események
láncolatát próbálja megtalálni. Beszél a
zálogos szigoráról, s amikor odaér, hogy
egy apró zálogügyben diadalmaskodott a
lány

fölött, arcán fölcsil lan a büszke mosoly.
Szinte még most is fölvidul az emléktől .
Aztán gúnyos tekintettel folytatja, miként
vitatkozott a lánnyal a zálogosságról.
Megsajnálja magát, amint sanyarú múlt-
jára emlékezik, de ismét fölvillanyozódik,
ahogy azt meséli, hogyan idézte Goethe
sorait a lánynak, s Mefisztó szavaival
hogyan csikart ki elismerő pillantást be-
lőle. Gyönyörűséggel vegyes aljassággal
ismételgeti: „Azt a lányt én akkoriban
már a magaménak tekintettem."

(Dosztojevszkij egy feljegyzésében ír-
ja: „Az odúlakó a legfontosabb ember az
orosz világban." Odúlakónak nevezi azt a
se nem jó, se nem rossz ember-típust,
amelyik fölismerve az őt körül-vevő világ
gyöngéit, úgy dönt, neki is joga van
mások fölé kerülni, másokat gyötörni, ha
kell, alávalónak lenni. Retteg a
megaláztatástól, inkább másokat aláz
meg. Az odúlakók emberfajtájának pél-
dája A szelíd teremtés férje is.)

feltámadó idegességet, a kirobbanó
feszültséget, a téboly határát idézi Tordy
egy-egy tekintettel, egy-egy tétova
mozdulattal, zaklatott kis nevetésekkel,
az elvesztett fonalú, zavaros mondatok-
kal, ahogy megpróbálja összeszedni ma-
gát. Aztán mintha megnyugodnék, az elé-
gedettség árad szét az arcán. Elmeséli,
hogyan. kérte feleségül a szegény leányt,
hogyan fizetett érte nagynénjeinek, s mi

lyen szigorúan, rettegésben tartva tiltotta
el a világtól, az emberi élettől ifjú hit vesét.

Ahogy udvariasságáról, jólneveltsé-
géről, céltudatosságáról beszél, maga is
elhiszi, micsoda eredeti egyéniség ő.
Aztán, ahogy a házasság egén egyre gyü-
lekeznek a felhők, a bátorságról, a nemes-
lelkűségről szónokolva bizonygatja, ő
nem lehet bűnös, ő bátor, büszke, de
semmiképpen sem bűnös.

A színész arcán különös mosoly de-
reng, amint lázas hangon ecsetelni kezdi
házasságuk felbomlásának történetét. Iz-
galommal rohan végig tekintete hallga-
tóin, mintha egy tébolyult illúzióvilágról
beszélne, ahol már mindenki megválto-
zik, ahol már egy szelíd teremtés is fegy-
vert fog férjére. Nem csoda hát, hogy ő
oly büszke nyugalmára, amellyel szembe
mert nézni a kétes értékű kísérlettel. Is-
mét diadalmaskodott a nő fölött.

A színész szavai csöndesek, már nyu-
godtabbak, amint elmeséli ifjúkori meg-
aláztatásának, az ezredből való kizárá-
sának históriáját. A magányos, társtalan,
bátortalan ember története ez. Hangja
halk, csak a tekintete izzik, s nem a külső-
ségek azok, amelyekkel Tordy éreztetni
tudja, hogy hőse látszatra büszkén, föl-
vetett fejjel, de a valóságban porig sújtva
hagyta ott a katonai pályát. A szégyen, a
gyalázat pírja ég az arcán.

Elhatározta, hogy gonosz lesz. Szőr-
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nyeteg, odúlakó. A szónak nem a M. Ri-
chárdi értelmében, de a színésznek úgy
kellene eljátszania az átalakulást ijesztő
paranccsal, sürgetően, hogy látni való
legyen, a belső átlényegülés teszi ilyenné.
A férj szörnyeteg lesz, nem törődve az
emberek véleményével, zálogházat nyit,
hogy meggazdagodjék, hogy megváltoz-
tatva életét, ezentúl ő gyötörjön másokat.
Dosztojevszkij játékának ez a forduló-
pontja, ez a szörnyeteggé válás a kulcsa.
És sajnos ez az a pillanat, amelyben Tordy
Géza nem tud eléggé a mélységekig ha-
tolni, játékával inkább sajnáltatja, mint
meggyűlölteti a figurát.

A férjnek cl kell játszania, hogyan vál-
tozott meg minden körülötte, hogyan
változtak meg érzései, amikor egy téli
napon meghallotta, hogy felesége el-el-
csukló hangon dalol kézimunkája mellett.
A belső átlényegülést, a feltörő emberi
érzést, érzelmet fogalmazza meg Tordy. S
ezekben a jelenetekben úgy figyeli magát,
mintha egy másik embert szemlélne,
mintha nem lenne csoda, hogy alig ismeri
föl magában az emberséget. Belülről
érlelődik, befelé tekint, de mind-ez nem
jelenti azt, hogy ne élne a szín-padi
alakítás külső eszközeivel is. Ura
mozgásának, ura arcjátékának, minden
gesztusának, hangszíneinek.

( A szelíd teremtést Devecseriné Guthi
Erzsébet fordítása alapján Berényi Gábor
alkalmazta színpadra, hogy saját rende-
zésében mutassa be a Reflektor Színpa-
don. Berényi dramaturgiai munkája csu-
pán az eleve monológra írt novella meg-
rövidítésére vállalkozott. Ennél komo-
lyabb célt nem tűzött maga elé. Tulaj-
donképpen nem is volt szükség rá, hiszen
a férj előadásmódja - hol önmagához
beszél, hol egy láthatatlan hallgató-hoz -
eleve színpad után kiáltott. Berényi csak
abban lehetett volna színésze segítségére,
hogy a novellának egyes, a férj lelki
változásait, emberi, erkölcsi, szellemi
mélységeket meghatározó szövegrészeire
jobban ügyel. S rendezői mi-nőségében
hangsúlyozottan e lelki konfliktusokra, az
ember pszichikai szörnyeteggé válására
irányítja a színész figyelmét. Ám Berényi
Gábor rendezése jobbára a színészre bízza,
mit, hogyan mond el, mit él meg a férj
jelleméből, belső át-lényegüléséből,
milyen belső tartalmakig jut el az alak
megformálásában.)

„Ó, irtózat! Hihetetlen! Lehetetlen!
Szörnyű tévedés!" - így kiált fel őrjöngve
a férj felesége öngyilkosságának hallatára.
Aztán már suttogva „üvölti" a világba:
„Hát hihető ez?" Ezek a hang-

váltások az indulatos, kétségbeesett fel-
ordítástól a kiégett suttogásig, a csöndek,
Tordy Géza alakításának erőteljes pilla-
natai. Ez megint csak nem külsőség, in-
kább a figura belső tehetetlenségéből
fakadó mértéktartó eszköz. Az érzelmi,
értelmi viharokat megfogalmazó, meg-élő
ember egy szenvedélyes felkiáltójeles
mondata váltakozik az ijesztő rezignáció-
val. A színészi játék ritmusa teszi egysé-
gessé a lélek változásait.

Ám ahogy figyeljük az irtózatos tör-
ténetet s Tordy átélt, szenvedélyes játékát,
mintha újra csak azt éreznénk, magával
visz, magával ragad szenvedélye,
megértjük fájdalmát, szánjuk is az
odúlakót. S ez az a pont, ahol Tordy és
rendezője téved. Dosztojevszkij hősét nem
szabad megszánni, hisz' a jóság és a
tisztaság vágyánál nagyobb benne a ki-
csinyes aljasság, a világutálat a mások
eltiprásának szándéka. A szánalomnál
erősebbnek kellene lennie a felébresztett
gyűlöletnek. Tordy Géza színészi küz-
delme megteremtette az emberiből az
embertelent, megmutatta, hogyan születik a
rettenet, csak ahhoz nem volt elég ereje,
hogy még groteszkebbé formálva ezt a
zálogost, felkeltse a közönség iszonya-tát,
s így tegye tökéletessé színészi telje-
sítményét.

Dosztojevszkij: A szelíd teremtés (Reflektor
Színpad)

A kisregényt Devecseriné Guthi Erzsébet
fordította. Színpadra alkalmazta és rendezte:
Berényi Gábor. Jelmez: Kemenes Fanny.
Szcenikns: Götz Béla.

Szereplő: Tordy Géza.

KERESZTURY DEZSŐ

A Nemzeti Színház
és a magyar dráma

Az elmúlt másfél év folyamán újra föl-
kavarultak a Nemzeti Színház körül a
viták, mendemondák, találgatások, in-
dulatkitörések és csitítgatások. Mással
lévén elfoglalva, e zajgásnak csak távoli
foszlányai jutottak el tudatomig; az volt a
benyomásom, hogy a színház vezető-
ségében végbemenő komoly változással
mindig együtt járó csetepatékról van csak
szó; ha sokat mondok, a színházi életben
is esedékes nemzedékváltás egy
epizódjáról. Mivel pedig - ahogy a viták
egyik résztvevője találóan ismételte meg
az ide vágó alapigazságot - „a Nemzeti az
egyetlen színház, amellyel mindig cl kell
számolni a közvélemény előtt", az ott
lejátszódó dolgok szükségképpen nagyobb
vihart kavarnak a szokásosaknál. Majd
elcsendesedik, nyugtattam meg magamat,
s a vihar elültét jelző hírek igazolni
látszottak derűlátásomat. A „Mi történt a
Nemzetiben?" címmel össze-foglalható
irodalomból azonban újra meg újra
kiemelkedik néhány egymással szorosan
összefüggő mozzanat, amely azt a
benyomást kelti, hogy az ügyet még-sem
lehet csupán a „majd kialakul" nép-szerű
formulájával elintézni.

A színháznak is, mint minden értelmes
emberi tevékenységnek jó működését
három alapkérdésre - a „mit", „mi-ért",
„hogyan"-ra - adott válaszok összhangja
biztosítja. Úgy gondolom, a Nemzetiben
ez az összhang bomlott meg, ha egyáltalán
jelen volt a megifjult vezetés terveiben s a
meg alig ifjult, csak még túlzottabbra
bővült társulat álmaiban. Ezt a lassan
erősödő benyomásomat szinte teljes
bizonyosságúvá tette az a beszélgetés,
amelyet Mészáros Tamás folytatott a
Nemzeti Színház vezetőivel, s amelynek
szövege „ A z egységes színház eszménye"
címmel jelent meg a SZÍNHÁZ 198o.
szeptemberi számában. Ebben a kemény,
őszinte szóval folytatott és nagy gonddal
megfogalmazott interjúban főként a „ho-
gyan" kérdéséről esik szó. Nem első rend-
ben a játékstílus kérdéséről - bár elvben
legalább „a kísérletezés szabadságáról, a
bukás jogáról" is - hanem inkább a mun-
kamódszer, az újjászerveződő együttes


