
részséggel, netán némi eredetiséggel cse-
lekedné.

A pesti előadás szereposztása nagyjá-
ból azonos a gyulai szereposztással. A
címszerepet mindkét előadásban Lukács
Sándor játssza. Szövegértelmezése nyár
óta mélyült, épp ezért alig értjük, miért
kell Budapesten sokkal több külsődleges
eszközzel ábrázolnia a vakságot, mint
Gyulán. Kovács János, Mádi Szabó Gá-
bor és Tahi Tóth László stabil pontjai a
darabnak - markáns gesztusokkal
igyekeznek pótolni a jellemeket. Kern
András igen intellektuális Kálmán király
volt Gyulán - ezt a képességét megőrizte
Pesten is, de mintha kissé szűkösebbek
lennének alakítási lehetőségei. Habár
elképzelhető az is, hogy ennek oka csu-
pán a partnercsere. A nyári előadáson
Gáspár Sándor alakította Almos herceget,
úgy érezzük, méltóbb ellenfele volt Kern-
Kálmán királynak, mint az őszi bemutató
Álmos hercege, Sörös Sándor, aki enyhén
szólva súlytalan ebben a szerepben. Az
erőszakos Ilona királyné is megszelídült:
a nyáron Hernádi Judit
visszafogottságában is félelmetes király-
néját csodálhattuk, ugyanebben a sze-
repben Bánsági Ildikó sokkalta jelenték-
telenebb - majdhogynem egyensúlyt bont
ez a szerepfelfogás. Ennek a bájos
állapotos asszonykának aligha hisszük el,
hogy oly fontos események irányítója,
mint ahogy erre a szöveg útmutatást ad.
Vak Béla éleselméjű, ámbátor okos ta-
nácsadóját Gyulán Gáti Oszkár alakította,
a szerepet a Pesti Színházban Hegedűs D.
Géza formálja meg. Mind a két fel-fogás
érdekes, bár egymástól eltérőek. Gáti
Oszkár végig jóhiszemű kispap volt,
olyan figurát állított elénk, aki éppen olyan
ártatlan a zárda tisztaságában, mint az
udvar intrikus világában. Az ő Gellértje
halálakor sem sejtette, mit is vétett az
udvari hatalmasságok ellen. Elfogad-ható
volt ez az alakítás, mint ahogy Hegedűs
D. Gézáé is az, bár másféle. Hegedűs
Gellértje olyan, mintha már az első
pillanatban tisztában lenne sorsával,
azzal, hogy ennek a megbízatásnak jó
vége nem lehet. Sápadt és halálraszánt -
kivált az udvari jelenetekben. 0 képviseli
azt, ahogyan a királynak viselkednie kel-
lene, de maga is tudja, Vak Béla, bár-
mennyire jólelkű is, mégsem tesz így:
azaz sohase mond le, sohasem avatkozik
be komolyan az eseményekbe. Ez a Gel-
lért hűséges, tehát korántsem hízelgő
tükre a királynak, annak a meddő hős-
nek, aki gondolkodik, szenved, frusztrál,
de sohasem cselekszik.

RÓNA KATALIN

Hőhullám

Maróti Lajos drámája Nyíregyházán

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház
kegyelettel adózik alapító tagja emléké-
nek: idei első, felnőtteknek szóló bemu-
tatója a nemrégiben elhunyt író, Maróti
Lajos drámája, a Hőhullám. Kimondva
vagy kimondatlanul Maróti Lajosra em-
lékezik a színház, a rendező, a színész, a
néző. S ebben a helyzetben, ebben a han-
gulatban aligha illik tiszteletlen szavakat
írni az előadásról. Hálátlan feladat
kritikus szemmel figyelni egy ilyen meg-
hatott estét, hisz óhatatlanul is a kegyelet-
sértés vádja alá kerülünk. Ami mégis
fölmenthet, az maga az írói életmű, Ma-
róti Lajos groteszk szemléletmódja,
amely mindig ránk, a jelen életvitelére
figyelt, figyelmeztetett. S ha nem is min-
dig tökéletes technikával, de fölényes
életismerettel és színpadi érzékkel szólt
rólunk, saját magunkról, saját magáról,
az életről, amely körülvette. Képtelen
helyzetei valamennyi esetben igazi szi-
tuációkból táplálkoztak, és olyan jelen-
valóságot mutattak, amelyre szívesen
rámondtuk: igen, ha létezik is pontosabb
drámai szerkesztésmód, ha lehet is tel-
jesebben fölépített színpadi alkotás, ran-
gosabb drámai gondolkodásmód, mégis
ezeké a színműveké az elsőbbség, hiszen
indíttatásukban olyannyira mai magyar
alkotások, alakjaik olyannyira köznapiak,
közülünk valók.

Maróti helyzetei legtöbbször parado-
xonok: gondoljunk Giordano Bruno és
VIII. Kelemen pápa shaw-i találkozására
A7 utolsó utáni éjszakában, az Egy válás
története „Paradoxon"-t mint életművet író
Doktor urának az értelmiségi létről szóló
vívódására, vagy a Hőhullám szabadulni
vágyó, de megszokásból szabadulni
képtelen asszonyának tehetetlenségére.

197z-ben a nagy feltűnést keltett Az
utolsó utáni éjszakával lényegében egy idő-
ben mutatta be a győri Kisfaludy Színház
a rádiójátékból lett Vénasszonyok nyarát,
amelynek későbbi televíziós változata is
képernyőre került, hogy azután az író
átdolgozásában végső formát nyerjen a
Móricz Zsigmond Színház színpadán.

Három nőről szól a történet. Az ural-
kodni vágyó nagymamáról, a tehetetlen-

elnyomott mamáról és a kiszolgált-ki-
szolgáltatott lányról. Együtt élnek hár-
man, szolid kispolgári életben. Szeretet-
ben, látszólagos boldogságban. Boldo-
gítják és marják, körülrajongják és gán-
csolják egymást. Harmóniájuk a felszí-
nen tökéletes, ám a mélyben elfojtott el-
lentétek bújnak. S itt a darab első dra-
maturgiai problémája, az író saját maga
ellen tett engedménye. Ezek az asszo-
nyok ugyanis már az első felvonásban is
olyan mérhetetlenül unják egymást,
annyira szenvednek egymás jelenlététől,
hogy aligha érthető, miért kell a harma-
dik felvonásig várni a groteszk katar-
zisra. Ezek az asszonyok már a kezdet
kezdetén olyan idegállapotban vannak,
úgy gyűlölködnek, veszekednek, hogy
alig érezhető az a „boldog harmónia",
amelynek majdan föl kell borulnia. Te-
hát éppen az a családi konszolidálatlan-
ság kerül ebben az előadásban már az
induláskor előtérbe, amelynek a groteszk
fordulatban kellene nyilvánvalóvá válnia.
S amennyiben a hőn szeretett és
boldogított, pártában maradt lányt ilyen
rettenetesen gyötrik, és nemcsak a sze-
retettel (mert hisz akkor érthető és in-
dokolt lenne a helyzet), hanem éppen-
séggel a gyűlölködéssel, a gáncsoskodás-
sal, az örökös vitákkal, veszekedésekkel,
akkor már eleve eljátszódik az a drámai
helyzet, amelynek csak a dráma végén
kellene kibontakoznia. Ez a lány nem at-
tól fogja kibírhatatlannak érezni a családi
biztonságot, triójuk életformáját, hogy
egyszerre csak feltűnik a színen a fiatal-
kori udvarló, aki egy estére megmutatja
neki a világot, hanem egész egyszerűen
azért próbálja megkeresni a fiatalembert,
mert már elviselhetetlennek érzi a családi
kötöttséget. És valójában ez a dramatur-
giai bukfenc a színmű alapvető logikai
hibája. Ami ezután jön, már csakis ebből
következik. A végigjátszott, véres ko-
molysággal végigbolondozott éjszaka
után a lány elhatározza, hogy változtat
életén. Munka helyett a féltve őrzött be-
tétkönyvvel vásárolni indul, lehetetlen
módon átöltözik, konyakot iszik egy
presszóban, abban a reményben, hogy ott
találja a fiút, de legalábbis megtud ró-la
valamit. Bejelenti otthon, hogy elköl-
tözik, ám hiába várja a telefont, az nem
szólal meg.

S mi következik ebből? Minden marad
a régiben, Ágnes nem képes arra, hogy
egyedül elköltözzék, vagy hogy a szerző
iróniája szerint lelökje a nagyma-mát a
háztetőről. Inkább megadóan ka-
nalazgatni kezdi a hideg gyümölcslevest,



miközben aláereszkedik a kötélből alkotott
ketrec.

De nézhetjük bármerről is a drámát,
hősének nincsenek esélyei, mert nem
adatik meg számára a belső változás le-
hetősége. Ha ugyanis nem láthattuk volna
első perctől kezdve az unalmat, az utálatot
és a vágyat a kiszabadulásra, úgy érthető
módon fejlődhetett volna ki benne a
fölsejlett új helyzetben a változtatni
akarás. S akkor tehetetlen gyávasága is,
mely miatt nem mert szakítani a
megszokott életmód biztonságával, más
fényt kaphatott volna. Így azonban, ha
szánjuk is, éreznünk kell, nincs drámai
tétje. A családszeretet pusztító kötelékéből
nem tud, valójában nem is akar szabadulni.
Ez kétségtelenül valódi szituáció, ám a
helyzetfölismerés pillanatának dra-
maturgiai eltolódása teszi inkább paró-
diává, mintsem groteszk komédiává ezt a
játékot. S így válik elnyújtottá, körül-írttá
az élethelyzet, amely még így szélső-
ségesen kiélezve is kemény ítélettel szol-
gálhatna. Az író talán túlságosan is meg
akarta mutatni a belső motívumokat, és
ezektől a túlhajtott magyarázkodásoktól,
kisebb monológoktól lassul le a dráma. S
ez von le groteszk éléből is.

A Móricz Zsigmond Színház előadása,
ahelyett, hogy megpróbálná kíméletle-
nebbé tenni az írói fintort, némi külsőd-
leges magyarázkodással, a hősnő iránti
szánalommal vegyes rokonszenvvel né-hol
a melodráma felé viszi a játékot. Bozóky
István rendező, Baráth András társául
szegődve, egyben a díszlettervezői
feladatot is ellátja. Nyilvánvaló ebből a
rendezői koncepció érvényre juttatásának
fontossága a látványban is. Jó játék-teret
engednek a színészeknek a lakásban, és
ízlésük szerint komponálják meg a
középső felvonás városképeit. Paródiának
szánták vagy sem a háttérben váltakozó
városképeket az álmodozó éjszakai séta
során, mindenesetre fölöslegesen patetikus
hangsúlyokra késztetik vele az amúgy is
nehezen összeálló jelenetben a
színészeket.

A rendezés túlontúl célirányosan is a
szabadságvágyra teszi a hangsúlyokat,
holott azért itt az emberi szabadság fo-
galma kicsit többet is magába foglal, mint
Ágnes látszólagos szabadulni vágyását. A
rendezői szándékot Bozóky István a
műsorfüzetben összefoglalja: „Ez a mű az
emberi kapcsolatok, a felelősségérzet, a szeretet
önpusztító kötelékeinek drámája. Úgy hiszem,
nem él ember, akit ne érintene." S valóban,
nincs, akit ne érintene. Ám mégis jó lett
volna, ha ebben

az előadásban kevesebb az önsajnálat, s
több a vidámító-jobbító paradoxon.

A színészek közül leginkább Máthé Eta
érzett rá a dráma eredeti szándéka
szerinti groteszk hangra. Ehhez a szí-
nésznő tehetségén kívül a legjobban meg-
írt szerep birtoklása is hozzájárult. Min-
den szónak, minden gesztusnak külön
nyomatékot ad a színésznő. Egyszerre tud
azonosulni és idézőjelbe tenni. Olyan
szeretettelien gonosz, és úgy bitorolja a
családi hatalmat, olyan fenséges és diadal-
mas, úgy játssza a családi mártírt, annyi
irónia van szerepformálásában, hogy
teljessé, tökéletessé teszi szerepét. A Pe-
tényi Ilona megformálta mamafigurát a
narkomániával magyarázza túl a dráma.
A mama, a középső nő, így a darab tu-
lajdonképpeni áldozata, hisz neki kell
egyensúlyoznia anyja és lánya között.
Petényi Ilona pontosan fogalmazza meg a
nem egészen precízen megírt szerepet.

A három grácia közül Szabó Tündéé a
legnehezebb feladat. Neki kellene gyors
és katartikus belső változásokon keresz-
tülmennie. Ám itt a helyzetek indokolat-
lansága, a második felvonás széteső lírája
miatt aligha van esélye az ellentmondá-
sok tartalmi ábrázolására. S a belülről
formált groteszket nem helyettesítheti a
jelmeztervező, Kék Maya gonoszkodása,
amellyel az utolsó részben felöltözteti a

színésznőt. Hiába tudjuk, hogy szándé-
kos, fontos ábrázolásra törekvő ez az öl-
tözet, nem titkolhatjuk, ritkán láttunk
színésznőt ennyire rosszul öltöztetve. S
ezen az sem változtat, hogy tudatos a
fintor, szándékolt az előnytelen viselet.

Kovács Gyula egy megíratlan és meg-
rendezetlen szerepben tétovázik a szín-
padon. Holl István a költő figuráját élet-
szerűvé teszi.

A Hőhullám zárójelenetében, amikor
visszaállt a régi rend a fölbolydult csa-
ládban, egy kötélrács ereszkedik alá a
színpadon. Amögül néz ki esdeklően a
családi szeretetbe újra bezárt Ágnes.
Ketrec, ha úgy tetszik, a szeretet ketrece,
amely mögül többé nincs szabadulás. S
eggyel több túlbeszélés, túlábrázolás,
külsődleges elem, amely nélkül is érte-
nénk a drámai sugallatot, de amely
egyébként pontosan illusztrálja az elő-
adás magyarázó, magyarázkodó jellegét.

Maróti Lajos: Hőhullám (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)

Díszlet: Baráth András és Bozóky István.
Jelmez: Kék Maya. Rendező: Bozóky István.

Szereplők: Szabó Tünde, Petényi Ilona,
Máthé Eta, Kovács Gyula, Holl István, Ko-
váts István.

Maróti Lajos: Hőhullám (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Petényi Ilona, Szabó Tünde és
Máthé Eta


