
Gethin Price: Dörner György

mindannyiszor, amikor egyedül nyilat-
kozhat meg. De Felföldy kiábrándító
invenciótlansága és felkészületlensége az
előadás nagy részében őrá is bénítóan hat.
Ez az oka annak, hogy a varieté-számuk,
amelynek a legpregnánsabban kellene a
művészi kompromisszumok
lehetetlenségéről szólnia, semmiről sem
szól. Felföldy szerepeltetése súlyos sze-
reposztási tévedés!

Helyey László alakításában a pökhen-
diség, a magabiztosság és a riadt kis-
fiússág szerencsésen keveredik, minden
ízében gyenge figurát állít színpadra.
Szersén Gyula vagánysága, felszabadult
komédiázása, a finom distanciával ábrá-
zolt ripacsériája telitalálat. Ám ők ketten
is jórészt adósak maradnak a varieté-
számok belső rétegének kimunkálásával.

Márton András ír hallgatója viszont
éppen ezt a belső folyamatot jeleníti meg
kitűnően, azt, ami a szám közben ebben a
riadt, mindenhol csak a diszkriminációval
találkozó kisemberben le-zajlik. Ahogy
egy-egy lázadásnak szánt mondatot
harciasan kibök, ahogy közelebb megy,
mintegy erőt merítve a mikrofonhoz, s
utána szinte bocsánatkérőn azonnal vissza
is hátrál, ahogy maga sem bízik abban,
hogy ő, az ír Angliában labdába rúghat, de
mégis, csak azért is végigcsinálja a
szereplést - kitűnő színészi tanulmány.

A két főszereplő, Őze Lajos és Dörner
György külön-külön megszolalásai is je-
lentősek, de alakításuk értékei igazából a
páros jeleneteikben bontakoznak ki. Őze
Lajos alakításában nyoma sincs a máskor
gyakran kísértő, megszokott-bevált szí-
nészi megoldásoknak. Letisztult eszkö-
zökkel, nagyon mélyről és hitelesen tárja
fel Eddie Waters tragédiáját, reménytelen
küzdelmét az igazért, a mű-vészi szépért
és jóért. Á második részbeli néma
jelenléte, a látványos eszközöket
nélkülöző, mikrogesztusokra és a belső
tartásra hagyatkozó együttlélegzése a
játékkal - ritka ökonomikus színészi re-

Eddie Waters a tanár: Őze Lajos (lklády László
felvételei)

meklés. Á szerep egyik kényes pillanata
az, amikor az auschwitzi élmények hatá-
sára elhallgató művész sorsáról beszél. Ez
a monológ, ahogy Griffiths ezt meg-írta,
túl egyszerű, sematikus. Ám Őze ezt is
hitelesíteni tudja, s az előadás egyik
emlékezetes epizódjává nemesíti az
íróilag sikerületlen részletet.

Dörner György valósággal azonosul
Gethin Price figurájával. Aprólékos
gonddal, részletezőn indítja az alak éle-tét,
amikor a tanteremben borotválkozik, s
ügyet sem vet a többiek ugratásaira.
Különcködése mögött már ekkor valami
fenyegető különállás és erő érződik. A
vizsgadrukkot kompenzáló általános
idétlenkedés közben egyre vadabb lesz,
egyre inkább közeledik a lefojtott
emóciók kirobbanása, amely egy durva
slogan kikiabálásakor meg is történik.
Ekkor csap össze először Price és Waters.
Dörner üres hangoskodásával,
vagdalkozásával jelzi, hogy ő, aki talán a
legmélyebbről jött, mindenkinél védte-
lenebb, neki van szüksége a legriasztóbb
védekező álarcra. Varietészáma borzon-
gató. Amit icipici hegedűjével csinál, az
szép zenebohóc-teljesítmény. De ami-kor
eltöri a vonóját, és leteszi a földre a
hegedűjét, megcsapja a nézőt valami
furcsa kellemetlen érzés, ami csak foko-
zódik, amikor két ízléstelen bábut hoz be,
és azokkal kezd játszani, azokat mint a
társadalom megbecsült polgárainak
jelképét kezdi provokálni. A bábuk egy-
kedvűen vigyorognak, Price cseleke-
deteire, kommunikációt kereső igyekeze-
tére - akárcsak az életben - semmi válasz
sem érkezik. A harmadik rész Őze és
Dörner mesterjátéka. A feszültségterem-
tés, az egyensúlyhelyzetek felborítása és
helyreállítása, a replikák és a mögöttes
tartalmak felmutatása nagyon pontosan és
következetesen felépített rendezői és
színészi elemzés és munka eredménye.

A Nemzeti Színház - az Emigránsokat
követően újabb százas sikerszériának
nézhet elébe a Játékszínben.

MIHÁLYI GÁBOR

Szolnoki színházi levél

Bíborsziget másodszor

A véletlen kényszerének és nem az előre
megfontolt színházvezetői koncepciónak
köszönhette Babarczy László, hogy
Kaposvár után Szolnokon is meg-
rendezhette Mihail Bulgakov Bíborsziget
című darabját. Ennek ellenére érdemes
néhány szót vesztegetni arra, vajon van-e
értelme, jogosultsága az ilyesfajta
ismétléseknek. Tény, hogy a Bíborsziget
kaposvári bemutatója 1979 májusában az
akkori évad egyik legjobb produkciója
volt, az a fajta igazi népszínház, amelyet a
vájtfülű értelmiségi és a szélesebb
közönség egyaránt élvezni tud, amely
egyaránt nyújt mindkét rétegnek
intellektuális és érzelmi élményt. Azt is el
kell mondani, hogy a Bíborsziget
önmagában nem olyan jó darab, mint
amilyenné Babarczy rendezői kezében
vált. Babarczy a komédiában rejlő poli-
tikai szatíra látens lehetőségeit is fel-
színre hozta, úgy tudta átértelmezni a
harmincas években íródott szatírát, hogy
az a világról alkotott mai tapasztalatainkat
is kifejezze.

Bulgakov darabjának elemzésére ez-
úttal nem kívánok visszatérni, ami mon-
danivalóm volt erről, azt a kaposvári be-
mutató alkalmából már megírtam koráb-
ban, ugyancsak e lap hasábjain. (i979. 8.
szám.) Csak önmagamat ismételném.
Inkább arról szeretnék beszámolni, hogy
miben különbözött egymástól a kaposvári
és szolnoki előadás. Mindenekelőtt a
színházigazgató alakjának értelmezésében
és megjelenítésében. Kaposvárott
Babarczy megkerülte azt a nehézséget,
hogy nincs erre a szerepre megfelelő
színésze. A kaposvári előadásban a dilet-
táns író Vaszilij Dimogackij alias Verne
Gyula egy valaha ugyan jobb napokat lá-
tott, de addigra már lerobbant, ócska vi-
déki színházba hozza el kéziratát, s ennek a
teátrumnak az igazgatója nem valami-féle
nagy ember, hanem egy kisszerű,
gerincetört, ügyeskedő, hivatásának ku-
fárlelkű féltehetsége. Kiss Jenő ugyan
„megjátssza" a nagy művész allűrjeit, de
egy pillanatnyi kétséget sem hagy afelől,
hogy ezeket a gesztusait, kitöréseit nem
szabad másnak venni, mint ami,



reménytelen, groteszk kísérletnek arra,
hogy fenntartsa tekintélyét, s valamiféle
rendet tartson ebben a lezüllött társu-
latban. Á rendezői szándéknak meg-
felelően Szegő György díszletei és jel-
mezei is a hajdani eleganciáról és a mai
kopottságról, szegénységről árulkodtak.
Szolnokon nagyjából azonos díszlet-kép
fogadott bennünket, a jelmezek is
azonosak voltak, azonban itt a hajdani, az
elszegényedés, lerobbanás előtti álla-
potában láthattuk Panfilovics színházát.
Á díszletek, jelmezek azt sugallták, a tör-
ténet egy nagy fővárosi színházban ját-
szódik, amely lehetne a hajdani moszkvai
Művész Színház is. Á revideált el-
képzelésnek megfelelően Hollósi Fri-
gyesnek el kellett volna játszania a nagy
formátumú színházi embert. Ezt a sze-
repet azonban nem az ő testére szabták,
így nem is birkózott meg vele. Csak egy
pöffeszkedő, nagy művészt utánzó pitiá-
nert tudott a színpadra idézni. Ánnál jobb
és meggyőzőbb volt viszont Hollósi az
előadáson belüli szerepében, ahol a
Verne Gyula-hőst, az előkelő angol Lord
Glenervant kellett alakítania. Hollósi itt
már elemében volt, még azt a színház a
színházon belüli játékot is pontosan
érzékeltette, amikor a féltékeny
színigazgatóként kiesik a betétdarabbeli
szerepéből, és meg akarja akadályozni
kikapós feleségének nyílt színen zajló, az
adott jelenet lehetőségeivel visszaélő
flörtjét az ifjú drámaíróval.

Kiss István, amikor Kaposvárott rá-
osztották Dimogackij író szerepét, már a
halál kísértő árnyaival viaskodott, játékán
érződött, hogy szinte csak köte-
lességszerűen van jelen, és végzi a fel-
adatát a tőle telhető legjobb tudással.
Csak a dráma utolsó pillanatában élt iga-
zán a színpadon, de akkor felejthetet-
lenül, szívbemarkolóan. Ebben a jelenet-
ben a sikertelen, pénz nélküli író-mű-

vész keserveit panaszolhatta el néhány
mondatban. Szavai nagyon mélyről törtek
fel, és hidegrázóan fájdalmasak voltak.
Kiss a maga sértettségeit, sérelmeit
bányászta elő. Á színpadi hatás szem-
pontjából természetesen közömbös volt,
hogy a színész fájdalmai mennyiben vol-
tak jogosultak vagy jogosulatlanok.

Kiss István tragikus halála után szere-
pét a fiatal Máté Gábor vette át. Meg-
hívott vendégként Szolnokon is ő alakí-
totta Dimogackijt, és a betétdarabban
Kuku-Rikut. Máté Gábort nem nekem
kell felfedeznem, a nagy ígéretek közé
tartozik. Játékskálája máris meglepően
széles, a romantikus, tragikus hősszerel-
mestől az esetlen Buster Keaton-i bohóc-
figuráig terjed. Ez persze nem jelenti azt,
hogy ne lenne még mit tanulnia és főleg
mélyítenie játékában. Szerepének
groteszk, humoros effektusait szépen,
finoman aknázta ki, játékával az előadás
fölé is nőtt, csak éppen az előadás utolsó
monológjában volt halványabb, legalább-
is azok számára, akik emlékezhettek arra,
hogy ezt a jelenetet Kiss István milyen
megrázó módon bontotta ki a színpadon.

Lidia Ivanovna és Lady Glenervan
szerepét Szolnokon Falvay Klári alakí-
totta. Kaposvárott a vendégként meg-
hívott Sára Bernadette fiatalsága, szép-
sége elhihetővé tette, hogy a fiatal író
nem tud ellenállni a primadonna csábítá-
sainak, Szolnokon a megváltozott hely-
zetben Máté azt játszotta el, hogy kezdő
íróként nem engedheti meg magának,
hogy ne hagyja magát elcsábítani az
igazgató hervadó szépségű feleségétől, és
ugyanezt a viszonyt teremtette meg a
betétdarabban a bennszülött és a Lady
kapcsolatában. Ez a groteszk helyzet
azonban nemcsak Máténak, de a mind
kitűnőbb Falvaynak is sok lehetőséget
adott a nevettetésre. A népes szolnoki

szereplőgárdából még Csák Györgyöt
említeném. Metyelkin ügyelő, a beszélő
papagáj és Passepartout szerepében egy
némileg hajlott hátú, kissé csúf figurát
jelenített meg, egy sürgő-forgó, mindenütt
jelenlevő, szolgálatkész gonosz szellemet,
aki ki tudja, mit gondol magában, és
egyszer még mire lesz képes. Epi-
zódszerepében Csák félelmetesen jelen
volt a színpadon. Végül szólni kell a ki-
küldött minisztériumi férfiút, Szavva
Lukicsot színpadra idéző Kristóf Tibor
sikeréről. A darab egyik leghálásabb sze-
repét groteszk hitelességgel és nagy si-
kerrel alakítja.

Troilus és Cressida

Jan Kott tanulmánya nyomán az el-múlt
évtizedekben a világ színházai új-ra
felfedezték Shakespeare e keserű, ki-
ábrándult színművét. Á hazai „felfedezés"
érdeme Ruszt Józsefé, aki 1973-ban
mutatta be a drámát a kecskeméti Katona
József Színházban. Ruszt nagy feltűnést
keltett sikeres rendezését követte négy
évvel később a kaposvári elő-adás,
Babarczy László munkája. Legutóbb pedig
a Nemzeti Színház tűzte műsorára a
Troilus és Cressidát. Székely Gábor
rendezői koncepcióját ugyan lehet vitatni,
a pesti előadásnak is van-nak gyenge,
megoldatlan pontjai - a produkció egésze
azonban annál magasabb színvonalon
mozog, mintsem hogy azt egy vidéki
színház adottságai és munkafeltételei
között felül lehetne múlni.

Sem elvben, sem gyakorlatban ugyan
nincs kizárva, hogy egy vidéki színház ma
izgalmasabb és jelentősebb előadással
álljon elő, mint bármelyik pesti színház.
Legutóbb erre a szolnoki szín-ház is
szolgált példával. Paál István Az ember
tragédiája-rendezése valóban
izgalmasabbnak, jelentősebbnek bizonyult
a Madách Színház konvencionális
előadásánál, pedig Paál is eleve azzal a
hátránnyal indult a versenyben, hogy ke-
vesebb próbaidővel és gyengébb színész-
anyaggal kell bizonyítania a maga kon-
cepciójának helyességét. De Paál nem-
csak a drámát értelmezte újszerűen,
bátran, eredetien, hanem olyan játék-
módot is talált, amely beépítette a szolnoki
társulat hátrányos körülményeit az előadás
koncepciójába. Á színpadi játék eleve arra
épült, hogy a Tragédiát fiatal,
tapasztalatlan színészek mutatják be. Paál
azzal az elképzelésével, hogy a mai
fiatalok szemszögéből, érzésvilágából
láttatja Madách művét, úgy, hogy azt a
fiatalok, akár amatőr fiatalok ma elját-

Jelenet Bulgakov Bíborszigetéből (szolnoki Szigligeti Színház) (Szoboszlai Gábor felv. )



szanák, eleve kivédte a kritikának azt a
szemrehányását, hogy a szolnoki
produkció nem éri el a Nemzeti Színház
régi nagy Tragédia-előadásainak színvo-
nalát. Ez ugyan nem zárja ki, hogy e
koncepción belül egyik-másik fiatal szí-
nész ne lehetett volna jobb is. Paál
rendezői ravaszsága azonban éppen abban
rejlett, hogy a színészek halványabb
teljesítménye sem zavarhatta meg az
előadás egészének szuggesztív hatását.

Horváth Jenőnek azonban a Troilus és

Cressidát rendezve nem sikerült ilyen
eredeti, izgalmas, a színház adottságai-
hoz alkalmazkodó koncepciót találnia.

Úgy tudjuk, a Troilus és Cressidát Hor-
váth Jenő választotta. Nyugdíjba vonulása
alkalmából ezzel a rendezésével kívánt
búcsúzni. (Őszintén reméljük, hogy nem a
művészi pályától, hanem csak az aktív
rendezői állástól.) Sajnos nem a leg-
szerencsésebb gondolat volt erre a célra
Shakespeare-drámát választani, amit egy
vidéki színház körülményei között mindig
nehéz megnyugtatóan színpadra állítani, s
még kevésbé bizonyult jó választásnak
éppen a Troilus és Cressida. Valójában már
Rusztnak és Babarczynak sem sikerült
egy minden szempontból kielégítő
előadást produkálnia. A rend-kívül
munkaigényes és sok jó színészt kívánó
feladathoz nekik sem volt elég idejük, és
ők sem tudtak minden szerepet kellően
kiosztani. Akkoriban azonban már annak
is örültünk, ami a színház-újító
szándékból meg tudott valósulni. Ruszt és
Babarczy úttörő munkái előre-lépést
jelentettek, s e törekvések betetőzését
kaptuk a Nemzeti Színház elő-adásában.
Ezekhez az eredményekhez képest
Horváth rendezése visszalépés, és ő már
nem mutathatja fel a megvalósítás
művészi fogyatékosságainak védelmében
az újító gondolat, a megújító formai
kísérlet mentségét. Ezzel szem-ben kitette
a szolnoki társulat tehetséges művészeit
egy számukra óhatatlanul kedvezőtlen
összehasonlításnak. Buda-pest a mai
autósvilágban nincs olyan messze, hogy a
színházjáró helybeli közönség számottevő
hangadó részének ne lenne módja a
fővárosi és szolnoki rendezés
összevetésére. A kritika pedig nem is tud
eltekinteni ettől a szembesítéstől.

Mindenekelőtt Horváth rendezői kon-
cepciójával van vitánk.

Elismerem, érdem, hogy Horváth el-
képzelései félreérthetetlenül megjelen-

nek a színpadon. Hány olyan előadást
látunk színpadjainkon, ahol ez sem sike-
rül.

A trójaiak és görögök viaskodásában
Szolnokon Horváth értelmezésében nem
egy igazi nagy véres háború epizódjait
látjuk. A harcosok itt úgy indul-nak a
csatatérre, mint ahogy manapság nálunk a
dolgozók mennek a munka-helyükre, hogy
megvívják a maguk kis harcát az
ellenklikk táborával. (Ez a munkahely
lehet hivatal, gyári iroda vagy éppen
színház.) Andromaché úgy próbálja
visszatartani Hektort a csatától, ahogy egy
derék falusi asszony igyekszik lebeszélni a
férjét, hogy az-nap ne menjen a kocsmába,
mert azt álmodta, hogy az ivóban
verekedés készül, és most fél, hogy az ő
drága urát leszúrja egy bicskás.

Shakespeare drámája azonban nagyon
nehezen tűri ezt a rendezői koncepciót,
amely eleve kiiktat belőle minden emberi
értéket. Egy kocsmai csetepaté paródiá-
jának szintjére leszállított Troilus és
Cressida-dráma menthetetlenül érdekte-
lenné válik. A szolnoki jelentéktelen
Troilusért, Jakab Csabáért Cressidábak
valóban nem érdemes sírig hűségesnek
maradnia. Udvaros Dorottya Cressidában
egy nyitott szemű fiatalt alakít, aki tudja,
milyen világban él és mit várhat tőle.
Ennek megfelelően már nem is döbben
meg különösebben azon, hogy Troilus jó
katona módjára szó nélkül engedel-
meskedik a felsőbb parancsnak, és engedi,
hogy elvigyék szerelmét a görög táborba.
Ezen az érzelemsivár szinten azonban
nemcsak hogy tragédia nin-csen, de még a
helyzet drámaisága is el-sikkad.

Valójában Kott is ezt magyarázza
jelentős esszéjében - a Troilus és Cressida-
dráma lényege az, hogy vannak értékek,
csak ezek az abszurddá vált világban, a
tökéletesen oktalan háborúban
menthetetlenül elpusztulnak. Shakespeare
drámájának csak akkor van értelme és
művészi hatása, ha Hektor igazi hős és
Troilus igazi szerelmes, ha az elő-adás
arról szól, hogy ez a világ hogy gyaláz
meg, tesz tönkre minden igazi emberi
érzelmet, értéket, hősiességet, bátorságot,
szerelmet, barátságot.

A szolnoki előadás egyik kritikusa
brechti előadást említ. Azonban Brecht
drámáiban is igazi nagy érzelmekkel ta-
lálkozunk, s az elidegenítési effektus csak
arra szolgál, hogy ezeket az érzelmeket
bizonyos távolságtartással, kritikusan
szemléljük, és se a dráma cselek-

vő személyeként, se nézőként ne hagyjuk
magunkat ezektől a nagy, szép, igazi
érzelmektől elragadtatni. Brecht nem
akarja tagadni ezeknek az érzelmeknek
értékes voltát, jelentőségét, csak arra
figyelmeztet, hogy az élet bonyolultabb,
gonoszabb annál, mintsem hogy szabadon
átengedhessük magunkat érzelmeink
parancsának. Brecht nem az érzelmeket,
hanem a világot bírálja, amely-ben az
ember szükségszerűen elbukik, ha nem az
értelmére, hanem az érzelmeire hallgat.

Zavaró az is, hogy Horváth a maga
rendezésében összemossa a két tábor közti
különbséget. Számára az egyik kutya, a
másik eb. Holott Shakespeare szövegéből
és Kott kommentárjaiból is ki-tetszik,
hogy a harcoló felek nagyon is eltérő
meggondolásokból és módszerek-kel
folytatják a sok áldozatot követelő öldöklő
háborút. A trójaiak még a lovagvilág
romantikus eszményvilágában élnek. Csak
ebben az eszmekontextusban lehet hitele
Troilus fogadkozásának és szerelmi
csalódásának, csak ez teszi érthetővé
Hektor nagyvonalú lovagi párbaját
Ajaxszal, és későbbi pusztulását is, miután
a lovagiasság szabályait követve
kiengedte kezéből a biztos győzelmet
Achilles felett. A trójaiak későbbi
vereségét is előre vetíti, hogy a kegyetlen
harc realitásai közepette ezeket az
eszményeket már nem lenne szabad
követniök. Eszményeik képtelenségét mi
sem jelzi jobban Shakespeare drámájában,
mint hogy Helenát nem adják vissza a
görögöknek, azonban habozás nélkül
kiadják egyik hadvezérükért cserébe
Troilus szerelmét, Cressidát. A
valamennyiüknél világosabban látó
Hektor a dráma egy pontján fel is ismeri,
és ki is mondja, hogy az általuk követett
lovagi eszmények milyen ellent-mondásos
és értelmetlen helyzetbe sodorták őket.
Hiszen a lovagi eszmények a házasság
szentségét is védelmezik, és ezen az
alapon valójában vissza kellene
szolgáltatniok Helenát.

A görögök ugyanennek a feudális vi-
lágnak egy kulturáltabb, civilizáltabb,
elegánsabb, kifinomultabb, fejlettebb
változatát képviselik. Ennek megfelelően
tökéletesen cinikusak, pontosan tudják,
hogy a számukra is kötelező lovagi
eszmények magatartáskódexét értelmet-
lenség valóban követni, bőven elég a
lovagiasság külszínét megőrizni, meg-
játszani.

Ez a különbségtétel eléggé lényeges,
mert enélkül nem lehet kellően motivál-



ni a dráma főbb szereplőinek cselekede-
teit. Cressida hűtlenségének például
egyik, igaz, nem a leglényegesebb rugója,
hogy a görög táborba érkezve úgy érez-
heti magát, mint egy vidéki kislány, aki
egyszerre csak eljutott a világ fővárosába,
ahol elkápráztatják őt a kirakatok csodái,
a járókelők eleganciája, az óriási
autóforgalom. Az üres világfi Diomedes a
görög civilizációnak ezzel a talmi
fényével veszi le a lábáról Cressidát. Míg
Troilusszal szemben a lány van
fölényben, a görög fiúba szeretve Cres-
sida kerül érzelmi kiszolgáltatottságba.

Shakespeare drámája sok plasztikusan
megformálható, hatásos szerepet kínál.
Ezzel a lehetőséggel azonban - rész-ben a
rendezői koncepció korlátai követ-
keztében - csak kevesen tudtak élni, és
még az ő alakításukban is lenne mit
elmélyíteni. E kevesek közt dicsérhetjük -
a szereplista sorrendjét követve - Pogány
György vonzó Parisát, Kristóf Tibor jót
akaró, rezignált bölcs Fandarusát,
Udvaros Dorottya fanyar Cressidáját,
Györgyfalvay Péter öntelt, ostoba
díjbirkózó Ajaxát, és az angolok szavával
élve, utoljára, de nem utolsó-sorban Jeney
István eredeti Thersitesalakítását. Á
megszokott, idős, csúf, koldusbölccsel
szemben Jeney egy rokonszenves, eszes,
kiábrándult kamaszt hoz a színpadra, aki
átkozódásaival, maró csúfolódó szavaival
próbál reménytelenül fölébe kerekedni a
nála erő-

sebb hivatásos verekedőknek. Á többi
szereplő érdeméül kell betudnunk, hogy
csak színtelenek, de legalább hamis
hangokkal, melléfogásokkal nem bontják
meg az előadás egységét. Sajnos, ugyanez
a színtelenség, ötlettelenség jellemzi
Bertalan Tivadar célirányos dísz-letét és
Mialkovszky Erzsébet szerephez illő
jelmezeit.

Á méltányosság kedvéért el kell mon-
danunk, hogy bírálatunkban elsősorban
aggályainknak, kifogásainknak adtunk
hangot. Ha nem a szolnoki színház igen
magasra emelt mércéjéhez viszonyítjuk
ezt az előadást, hanem ahhoz a sok
gyenge, bosszantó, unalmas produkció-
hoz, amit a kritikus látni kénytelen, akkor
ugyanezekre a következtetésekre jutva a
dicséreteket állíthattuk volna elő-térbe.
Hiszen végül is Szolnokon a vitatható
koncepció ellenére is egy önmagában
következetes, dinamikusan pergő, az
érdeklődést mindvégig ébren tartó előadás
jött létre, amelyet a szolnoki szín-ház
bízvást vállalhat magáénak, még ha az a
munka nem éri is el az ottani legjobb
bemutatók szintjét.

Pablito nővérei

Nicola Manzari olasz írónak ezt a nem
különösebben jelentős művét a szolnoki
szobaszínházban mutatták be egy nappal
a Troilus és Cressida premierjét követően.

Ezt a haladó katolikus szellemiségtől

áthatott politikai parabolát gondolom
nálunk kevesen olvasták. Á tartalma rö-
viden a következő: 1939-ben a spanyol
polgárháború leverésének napjaiban egy
apácazárda főnökasszonya örömmel veszi
tudomásul, hogy Franco győzelmével el-
múlt rendháza feloszlatásának veszélye, s
bízhat abban, hogy élete nagy műve, az
általa vezetett szerzetesrend végül kite-
rebélyesedhet Spanyolországban. Még a
polgárháború évei alatt, egy alkalommal a
csőcselék megrohamozta a kolostort, s a
pusztulástól csak az egyik fiatal nővér
önfeláldozó gesztusa mentette meg őket.
Hogy mi is volt ez az önfel-áldozó tett,
erről nem esik szó a drámában, legfeljebb
csak sejthetjük. Tény az, hogy a fiatal
Mária nővér beleőrült ebbe az
„önfeláldozásba". Á meglepő csak az,
hogy a szegény teremtés mind-ezek
ellenére a köztársaságpártiak lelkes híve
marad.

Á zárdabeliek nem élvezhetik a helyre-
állt béke nyugalmát. Egy köztársaság-párti
fiatal költőt, népszerű versek, dalok
szerzőjét, Pablitót, a francóista pribékek a
zárda kapuja előtt végeznek ki.
Haldokolva azonban még Mária nővér
kezébe ad egy kötet írást, amely nemcsak
verseket, de egy hosszú címlistát is tar-
talmaz a rejtőzködő köztársaságpártiak
nevével. Á hatóságok a lista kiadását
kérik. Á főnökasszonyt helyettese, Gio-
vanna nővér arra beszéli rá, hogy, ne
engedelmeskedjen a világi és egyházi
felsőbbség utasításainak, hanem a cselek-
vő szeretet parancsát követve tagadja meg
a névsor kiadását, amellyel egy sereg
embert juttatna a biztos halálba. Inkább
vállalja, hogy ezzel a nagy művet, a
nehezen megvédett apácarendet is
tönkreteszi. Á szegény Mária meghal, és a
kézirat a főnökasszonyhoz kerül, aki
miután belepillant, elégeti az egészet.
Ezzel azonban megpecsételi az apácazárda
sorsát. Az engedelmesség megtagadásának
büntetéseként a zárdát feloszlatják, és a
nővéreket nemcsak eltiltják minden
szentség felvételétől, hanem őket
egyenként különböző rend-házakba
száműzik.

Á drámában már az elégetést követő
pillanatokban a főnökasszony meg-vallja
Giovanna nővérnek, hogy a kéz-irat
valójában csak verseket tartalmazott. Az
áldozatot azért hozza, mert fel-ismerte,
hogy a szerzetesrend elterjesztése helyett
nagyobb tett, ha ők a nép szívében élnek
tovább, mint Pablito nővérei, ha a „nagy
mű" továbbélését a mítosszá válás ténye
biztosítja majd.

Thersites (Jeney István) és Achilles (Fonyó István) a szolnoki Troilus és Cressida előadásban
(MTI-foto llovszky Béla felvétele)



Más kérdés, hogy elég nehéz elhinni a
főnökasszonynak ezt a világnézeti for-
dulatát. Eddig lelkes francóista volt. most
pedig a köztársaságpártiakkal ro-
konszenvező nép lelkében akarja felépíteni
a maga művét. El kell azonban fogadnunk,
a főnökasszony olyannyira megszállott
hivő, hogy a cselekvő szeretet eszméje
fontosabb számára a földi egyház
parancsainál és az egyes emberek sorsánál.

Árkosi Árpád rendezésében Giovanna
csak az előadás utolsó percében, a rend
feloszlatása után tudja meg, hogy az
iratköteg nem tartalmazott neveket, és
hogy áldozatuk így valójában indoko-
latlan. Giovanna ezt a manipulációt nem
bocsátja meg, és haragjában, felindu-
lásában megfojtja a főnökasszonyt.

Megvallom, nem tudom, mit szól a né-
mileg valószínűtlen, de színpadi megjele-
nítésében kétségtelenül hatásosnak tetsző
katolikus tézisdrámához a szolnoki néző,
aki nincs és nem is lehet beavatva az
előadás mögöttes mondanivalójába. Ami
nem is tartozik rá. Én viszont, aki elég
közelről figyeltem annak idején a Szegedi
Egyetemi Színpad munkáját, s
vezetőjének, Paál Istvánnak rendezéseit,
sőt a társulat belső életének alapkonflik-
tusait is ismertem, ettől a tudástól már
nem függetleníthettem magam. Számomra
világossá vált, hogy Arkosi Ár-pádnak ezt
a rendezését milyen szálak kötik a szegedi
előzményekhez. Arkosi akkoriban a
Szegedi Egyetemi Színpad egyik vezető
színésze és rendezője volt, s Paál távozása
után rámaradt a társulat vezetése. Innen
jött el Paál hívására a szolnoki színházba
rendezőnek.

A. Pablito nővérei Paál utolsó amatőr
rendezéséhez a Kőműves Kelemenéhez
kapcsolódik, az ott felvetett gondolatokat
folytatja némileg eltérő megközelítésben.
Á Sarkadi-dráma Paál István-féle
adaptációjában is az életmű áráról volt
szó, de az építő, az alkotó szem-szögéből.
Paál adaptációjában Déva vára ugyan
felépül, csak éppen kétséges marad, h o g y

a vállalkozás sikere arányban van-e a
meghozott áldozattal. A „mű"-ért Kőműves
Kelemen feláldozza a feleségét, egyéni
boldogságát, és még a ki-közösítést is
vállalnia kell, az övéi, a falubeliek
megtagadják őt. Az áldozat keresztjét is
egyedül őneki kell viselnie, a többi
kőműves megkapja bérét, a tíz véka
aranyat és a tíz véka ezüstöt, s békében
hazatérhet építeni a maga kis házát,
boldogságát.

Paál rendezésében természetesen nem-
csak az ő és a maga színházának és tár-
sulatának privát ügyéről volt szó, ha-nem
tágasabb értelemben a szocializmust belső
meggyőződéssel építő minden ember,
művész drámájáról is. Sőt, első-sorban
erről szólt az előadás, és csak
másodsorban a társulat és vezetőjének
konfliktusáról.

A Pablito nővérerben Árkosi ugyanezt a
konfliktust most Giovanna nővér, a
helyettes szemszögéből exponálja, aki
tudja, hogy az eszme, a mítosz, a mű
megvalósításának árát elsősorban a kis
nővéreknek kell majd megfizetniök. A fő-
nökasszony műve tovább él majd Pablito
nővéreinek legendájában, a kis nővérek
boldog közösségét azonban fel kell
áldozni az eszme, a mű oltárán. És
megérte-e vajon ez a „mű", a létrejött
mítosz, az érte hozott áldozatot? Giovanna
nővér válasza, hogy nem, ezért is öli meg
Manzari szövegétől eltérően a
főnökasszonyt.

E két dráma értelmezésében természe-
tesen nem szabad szem elől tévesztenünk
valóság és művészet bonyolult és
ellentmondásos kapcsolatát. Az élet
mindig gazdagabb és ellentmondásosabb,
mint az absztrakciókra hajló művészet. A
művészet azonban, az élettel ellentétben,
úgy vihet végig egy gondolatot annak
végső logikájáig, hogy nem kell
megfizetnie a csak képzeletben
végrehajtott tettek árát, nem kell meg-
szenvedni azok következményeit. A gon-
dolatok nak, érzelmek nek olyan kiélését
engedi meg, amelyet az életben többnyire
okosabb elkerülni. E kissé körülményes
magyarázkodással azt akarom mondani,
hogy a két előadás mögött nem szabad
közvetlen megfeleléseket keresni, a
művészet igazsága mindig általánosabb,
átfogóbb, mint az élet konkrét történése.

A Kőműves Kelemenéhez hasonlóan a
Pablito nővérei sem kínál plasztikusan
megformálható szerepeket. A szerepfor-
málás sokrétűségét itt a játék intenzitása, a
belső átélés szenvedélye pótolja. Árkosi a
vallásos témához is illően egy
szertartásjátékot élet át színészeivel, akik
ezt a feladatot maximális módon telje-
sítik. Az együttesből a két főszereplői,
Koós Olgát (a főnökasszony) és Pásztor
Erzsit (Giovanna nővér, a helyettes)
emelhetnénk ki, valamint az elmeháboro-
dott Máriát alakító Csonka Ibolya fő-
iskolai hallgatót és Jutkovics Krisztinát
Celeste szerepében, egyszerűen csak azért,

mert az adott előadáson belül nekik jut a
legtöbb játszási, szereplési lehetőség.

Antal Csaba díszlete, jobban mondva
térbeosztása, amely arra kényszeríti a
közönséget, hogy emelkedő padsorokról
nézze az előtte zajló cselekményt, nem a
legszerencsésebb. Á kis tér ellenére vagy
még inkább következtében a nézőtéri
emelvény hátsó soraiból már nem látni,
ami lent a padlón történik. Ezért az ember
hajlongani, ágaskodni. forgolódni
kénytelen, s ez minduntalan kizökkentheti
a nézőt az elvárt átélés, azonosulás
hangulatából. Holott az elő-adás hatása
csak akkor jön létre, ha a színpadi játék
úgy tud magával ragadni, hogy nincs
módunk, időnk a parabola-történet
kisebb-nagyobb következetlenségein
töprengeni. Az már beletartozik az
előadás felvállalt hatásmechanizmusába,
hogy a színházból távozva még órákig
vitatkozzunk a darabról, a darab
mondanivalójáról, a mondanivaló ellent-
mondásairól, vitatható pontjairól. Ahogy
ezt mi is tettük a bemutatót követően.
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