
arcok és maszkok
szerepében helyénvaló lett volna, ha a
hirtelen katonák közé keveredett elő-
kelőség fonák helyzetére s az ebből fa-
kadó egyértelmű komikumra figyel a
rendező, a némileg melankolikus, ko-
molyan gondolkodó s ezért idegenül ható
alak beleerőltetése helyett. Rend-ben van,
hogy ezek a figurák komolyan veszik
magukat és környezetüket - ez eddig a
komikum forrása; de nekünk, a
közönségnek ne kelljen komolyan venni
őket.

Kiemelkedő színészi teljesítményt -
már az említettek miatt -- nem várhat-
tunk, nem is láttunk senkitől. Áts Gyulá-
nak (ő volt a megcsalni szándékozott férj,
a festő) nemigen volt komoly szerepe,
Gyöngyössy Katalin végig küszködött az

írott és a színpadon diktált szerep meg
nem felelésével, ezért aztán a szép-
asszony kicsit sablonos maradt. Bars
Józsefnek nem is sikerülhetett eljátszani a
szerető szerepében a meghasonlott ifjút s
jobbára így voltak ezzel a többiek is,
néhány katonaszerep kivételével. Mert
ezeken a karakterfigurákon - Perédy
Lászlón, Patassy Tiboron, Sipka Lászlón
legalább jót lehetett nevetni.

Majdnem tanulság nélküli kudarc ez a
győri Feydeau-előadás. Bár - szomorú
sejtéseink szerint - a színházi dekon-
junktúra könnyebb elviselése érdekében
akként kellene venni a bohózatokat, amik.
S azt játszani el. Meglehet, nem egy
pályája elején álló - s a korábbiakban
egyértelműen tehetséget mutató --,
mondandóval, önkifejezési vággyal teli
rendezőnek kellene megrendezni. Ha-nem
- a szorító közlésvágy elmúltával vagy
felfüggesztésével - valakinek könnyű
kézzel, profin, „odarakva'".

Georges Feydeau: Megáll az ész! (győri Kisfaludy
Színház)

Fordította: Végh György és Emőd
György. Dramaturg: Morcsányi Géza.
Díszlet: Meller András, Jelmez: Tordai
Hajnal. Rendező: Emőd György.

.Szereplők: Áts Gyula, Gyöngyössy Kata-
lin, Bars József, Forgács Kálmán, Orth
Mihály, Karancz Katalin, Patassy Tibor,
Csombor Teréz, Bor Adrienne, Szikra
József, Perédy László, Sipka László, Bors
Béla, Bobor György, Zsolnay András,
Zsuzsa Mihály, Simon Kázmér, Ballai Ist-
ván, Sütöri Miklós, Zillich Beatrix, Szűcs
István, Fáy László, Rékai Nándor,
Karácsony Szilveszter.

MIHÁLYI GÁBOR

Titokzatos sugárzó-
képesség

Pogány Judit Winnie-jéről

Érdemes a vidéki a kaposvári elő-
adásokat a pesti vendégjátékok alkalmával
újra megnézni. Érdemes, mert a vidéki
körülmények szabta rövid próba-idők
következtében, ha el is készül az előadás
a bemutatóra, részleteiben is tökéletessé
csak a későbbi előadások, javítópróbák
folyamán csiszolódik. Ehhez járul még,
hogy a pesti vendégjátékokon a más,
nagyrészt szakmai közönség eleve
„doppingként" hat a színészekre, s
létrejön az a kegyelmi állapot, amely a
maximumot hozza ki belőlük.

Ebben az ünnepi, „kegyelmi állapotban"

játszhatták el négy alkalommal Samuel
Beckett klasszikus remekét, az Ó, azok a
szép napokat a kaposváriak a budapesti
Műszaki Egyetem Szkéné színpadán, A
Winnie-t alakító Pogány Judit érezhette,
hogy valósággal hatalmában tartja a
zsúfolásig megtelt kis terem nézőit; még
azokat is, akiknek már nem jutott szék, és
a földön kuporogtak, vagy állva nézték
végig az elő-adás kilencven percét.
Érzékelhettük, hogy ebben a receptív
légkörben a szerepe szerint előbb derékig,
majd nyakig leásott színésznő legalábbis a
lelkében pacsirtaként a magasba
emelkedik, és a belső megelégedettség
eufóriájában zengi el énekét.

Nincs könnyű dolga azonban a kriti-
kusnak, aki be akar számolni az 0, azok a
szép napok! előadásáról, Ascher Tamás
rendezői és Pogány Judit színészi telje-
sítményéről. Beckett részletekbe menő
szerzői utasításokkal látja el darabjait,
nemcsak a díszletképet, a jelmezeket,
hanem még a színészi játék apró gesz-
tusait is előírja. A rendező és a színész
nem is tehet mást, mint hogy követi
ezeket. Igaz, láttam az Ó, azok a szép napok

!-nak olyan előadását is - a kölni-ekét Luc
Bondy rendezésében -, amely nagyobb
szabadosságokat engedett meg magának.
De ezek a változások - például, hogy a
színésznő néhány alkalommal ki ugrált a
buckából és táncolni kezdett - inkább
kínosan hatottak. Olvasom, hogy Strehler
1982-es rendezésé-ben a milánói Piccolo
Teatróban annyit módosított a darabon,
illetve Beckett-

intención, hogy a Winnie-t alakító Giulia
Lazzarini az előadás utolsó pillanatában
végül is a sors ellen lázadó dühös, vad
kiáltásba tör ki. Jellemző, hogy az előadást
ismertető kritika valójában csak a színészi
produkciónak ezt az utolsó csúcspontját
tudja igazán meg-ragadni és leírni.

Ascher rendezése és Pogány játéka
viszont nemcsak tartalmában és szöve-
gében, hanem apró részleteiben is hűséges
Becketthez. Majd minden, ami a
színpadon történik, amit látunk - a
becketti instrukciók megvalósítása. Az
előadást leíró kritikust az a veszély fe-
nyegeti, hogy elismétli azt, ami Beckett
szövegében már olvasható. Szerencsénk-
re persze, nincs abszolút hűség. Ezt már a
mindig változó körülmények sem engedik
meg.' Egy-egy előadás sajátos karakterét
eleve meghatározza a színész-választás,
arról nem is beszélve, hogy mindig
kérdéses marad, hogyan kell Beckettet,
vagyis ezúttal Winnie szerepét pontosan

érteni. Visszatekintve né-hány általam
látott Winnie-alakításra, a
szerepformálásban minden szöveghűség
ellenére is, elég jelentős értelmezési
különbségek adódtak.

Kétségtelen, van ennek a produkciónak
egy szavakban sehogy sem leírható,
megmagyarázható része - ez pedig a fő-
szerepet alakító színésznő személyi va-
rázsa, színészi jelenlétének súlya. Titok-
zatos sugárzóképesség ez, amivel a szí-
nész vagy rendelkezik, vagy nem. Nem is
lehet megmagyarázni, miként érik el a
nagy színészek, hogy bejönnek a szín-
padra, és még semmit sem tesznek, szól-
nak, ám ha akarják, máris rájuk össz-
pontosul minden figyelem. Ilyen magával
ragadó színész Pogány Judit is. A Beckett-
darab második részében már csak a
fejével, arcával van jelen a szín-padon, és
mégis tovább tudja fokozni közönség-
lebilincselő varázsát. Felfedezi, hogyha
már nincs is teste, még mindig tud
játszani a homlokával, a szemöldökével, a
szemével, az orrcimpájával, a nyelvével,
az ajkával és mindenekfölött a kissé
rekedtes, tört hangjával. Igy azután a
játéknak olyan variációit, gazdagságát
produkálja, amellyel az első ötven perc
után, további negyven percig le tud kötni
bennünket. Persze, ezek-nek az
arcjátékoknak a kilencven százaléka -
szerzői utasítás, amelyeket minden „profi"

színésznő meg tud valósítani, Úgyhogy
megint nem jutottunk el a titok-hoz. Bele
kell nyugodni abba, hogy itt a
megfoghatatlan bűvkörébe jutottunk.



Maradjunk annál, ami ennek a pro-
dukciónak valóban megragadható sajá-
tossága.

Mindenekelőtt az, hogy különféle kö-
rülmények, meggondolások hatására az
0 , azok a szép napok ! nem a nagyszín-
padon, hanem a színház hatvan-egyné-
hány személyt befogadó stúdiójában
került megrendezésre. A drámától füg-
getlen indokok azonban a megvalósult
előadásban már koncepciót meghatározó
erővel bírnak, és Ascher ezt bölcsen bele
is kalkulálta rendezésébe. Számított arra,
hogy a játéktér közelsége fel-fokozza az
intimitás érzetét, sőt túlontúl is
megkönnyíti a főszereplővel való
azonosulás lehetőségét. Nyilvánvaló az
is, hogy ilyen közelségből a minimális
gesztusok, az arcjáték finomságai is
észlelhetők maradnak és erőteljesebben
hatnak.

A rendezés ezúttal a bezártság élményét
kívánja elsősorban megjeleníteni, és
ennek a nyomasztó hatásnak a kivál-
tásában ezúttal a szűk, túlzsúfolt néző-tér
is megteszi a magáét. A bezártság
képzetét kelti maga a díszletkép is, ahol a
mélység nélküli színpadon a háttér félkö-
rét lezáró, kékesszürke körfüggöny eleve
beszűkíti látótávunkat. Fokozza a be-
zártság nyomasztó hatását, hogy ezúttal a
tetőt is hasonló színű vászonlap fedi be,
és az égbolt így csak néhány
centiméternyire lesz Winnie kinyitott
napernyőjétől.

Egyébként Ascher Tamás díszlete az
előírt kis bucka, amelyet néhány kóró-
utánzat ékesít.

Pogány Judit jó tíz-egynéhány évvel
fiatalabb a szerep előírt koránál. Megint
koncepciót meghatározó döntéssé vált,
hogy maszkkal nem öregítették sem
Pogányt, sem partnerét, a Willie-t alakító
Jordán Tamást, illetve a pesti elő-adás
alkalmával Lukáts Andort. Így a központi
metafora elsősorban nem az öregedés, az
elmúlás tragédiáját hangsúlyozza, hanem
a kalodába zárt és önma-

ga helyzetén változtatni képtelen ember
egzisztenciális drámáját emeli előtérbe.

Nem ez az első eset, hogy az előírtnál
fiatalabb színészekre hárulnak a szere-
pek. Még Beckett saját 1979-es rendezé-
sében, a londoni Royal Court színház-ban
is az igen fiatalos külsejű Billie Whitelaw
alakította Winnie-t. (A tapintatos lexikon
nem tartalmazza a színész-nő
születésének évét!) A Newsweek
kritikusai szerint - és ezt tanúsította a
közölt fénykép is - Whitelaw Winnie-je
szép arcú, érett asszony volt, akinek korát
csak hajának ősz csíkjai sejtették. Fekete
csipkekombinét viselt, amely erő-teljesen
kidomborította erotikus hatást keltő
meztelen vállát, karjait és szép, erős
kebleit, amelyekről Winnie oly gyakran
beszél.

Említettük, az Ó, azok a szép napok !

kulcskérdése Winnie szerepének értel-
mezése. A lehetséges számtalan variáns
azonban végül is két alapváltozatra re-
dukálható, aszerint, hogy miként véle-
kedünk Winnie „boldogságáról". Vagy
csodáljuk, amiért ilyen körülmények kö-
zött is van lelkiereje önmagát boldog-nak
érezni, vagy pedig ironikus felsőbbséggel
szemléljük Winnie igyekezetét, hogy
megfeledkezzen helyzetéről és boldognak
higgye magát.

Az első változat szerint Winnie tisz-
tában van helyzetével, tudja, ez a sorsa,
ezen nem változtathat, ebben az egyre
reménytelenebb, sírközelibb helyzetben
is meg kell találnia - és meg is tudja ta-
lálni - a boldogság lehetőségét. Így értel-
mezte szerepét az általam látott előadá-
sokban Madeleine Renaud és Tolnay
Klári. Renaud, aki a francia ősbemutató
óta immár húsz éve játssza Winnie-t, az
idős hölgy irodalmárkodó romantikus
szépelgéseit, tudálékosságát, bőbe-
szédűségét némi enyhe iróniával fűsze-
rezi, de csak úgy, ahogy idős emberek
nem restellnek mulatni saját fogyaté-
kosságaikon; alapjában azonban racine-i
emelkedett költőiséggel és ennek meg-

felelő dikcióval ünnepli Winnie embersé-
gét, lelkierejét. (Madeleine Renaud,
amikor én láttam, már harminc évvel
idősebb volt a szerep előírt koránál.)

Tolnay Klári minden iróniát kiiktatott
szerepéből. Winnie-t életre keltve
fájdalmas nosztalgiával idézte a múltat,
az ifjúság szép éveit, és részvétteljes
csodálattal állította elénk a korosodó -
ötvenéves - Winnie jelenét. Egy nyi-
latkozatában így vallott szerepéről:

..Winnie tragédiája arról szól, hogy
nincs olyan szituáció, olyan tragédia,
lerohadás, börtön és mozgásképtelenség,
ahol az embernek szabad lenne fel-adnia
önmagát." (SZÍNHÁZ, 1971. 4. sz.)

Pogány játéka is a tragikus hangokat
erősíti fel. Eltökélt rendezői szándék volt,
hogy Winnie-ben az embert lássuk, hogy
a néző mind könnyebben azonosulhasson
az életlehetőségeiben egyre inkább
korlátozott nő drámájával. Azonban
Pogány azzal, hogy nem közvetlenül
önmagából, hanem édes-anyjára
emlékezve formálja meg Winnie alakját,
kialakít bizonyos távolságot ön-maga és
szerepe között; rákényszerül, hogy
valamelyest kritikusan lássa és láttassa
Winnie alakját. Így az egy az egyben
vállalt Winnie-khez képest Pogány
melodrámát, nosztalgiát, szenvelgést
kerülő beállításában a groteszk
hangsúlyok felerősödnek. Alakításában a
kissé nevetséges sznob, széplélek úri-
asszony is megjelenik a színpadon, akit a
nézőnek már óhatatlanul bizonyos
távolságból kell figyelnie. Távolságte-
remtő, elidegenítő effektusként hat Po-
gány fehérre mázolt arca, amely egy-
szerre idézi a bohócok rizsporát és a halál
sápadtságát. Nekem úgy tűnt, a budapesti
előadáson Pogány a korábbinál
fokozottabb gonddal hangszerelte sze-
repének elidegenítő effektusait, hogy
módunk legyen nézőként némi felsőbb-
séggel szemlélni az ő Winnie-jét. A szí-
nészi alakítás patikamérlegén tökéletessé
vált az egyensúly: egyforma mérték-kel
szerethettük és nevethettük ki hős-nőjét.

Az már rajtunk, nézőkön múlik, hogy a
szeretetnek és az iróniának, a tragédiának
és a komédiának ezt az egyvelegét
mennyire tudjuk érzéseink hálójából
kiemelve, tudatunk síkján fogalmi appa-
rátusunkkal racionalizálni. Mennyire
értjük meg, hogy ez a szeretetre méltó, de
mégis nevetséges lény voltaképpen mi
vagyunk, és a magunk korlátoltságán, a
magunk önáltató, kisded játékain neve-

Pogány Judit a Beckett-drámában (Fábián József felv.)
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tünk. Nem pusztán Winnie-n, hanem saját
tudományunk, ismereteink korlátain is
mosolygunk, amikor a hős egy nagyító
segítségével végül is desifrírozza fog-
keféje feliratának rejtélyét.

Beckett iróniájának, szatírájának esz-
köze a kicsinyítés, amellyel ugyanolyan
hatást ér el, mintha a túlzás, a nagyítás
eszközével élne. Beckett Swift iskolájába
járt, aki már felfedezte, hogy a szatirikus
hatást egyaránt elérheti, ha az embert
óriások közé törpíti, vagy fordítva,
Gulliverjét viszi el a törpék közé. A tükör
egyaránt torzítani fog.

Pogány gondosan kimunkált, kicizellált
alakításában Winnie kitartó, aprólé-kos
erőfeszítéssel igyekszik elfoglalni
önmagát, csak hogy ne kelljen tudomásul
vennie valóságos helyzetét, létének egy-re
fokozódó beszűkülését, életlehetőségeinek
bezáródását, a közeledő öregséget és
mindenekelőtt azt, hogy útja fel-
tartóztathatatlanul a halálba vezet. Winnie
a halál gondolatával végképp nem
hajlandó szembenézni. A halál szót
egyetlenegyszer sem ejti ki a száján.
Inkább csak Pogány játéka érzékelteti
néhányszor, hogy magát a gondolatot
mégsem tudja végképp száműzni tuda-
tából. Amikor azonban az elmúlás gon-
dolata előretolakszik, Pogány Winnie-je
megtorpan gesztusaiban, elhallgat, ré-
mület ül ki az arcára. De aztán megint
összeszedi magát, és tovább folytatja
ténykedéseit. Megrendítően szép, tra-
gikusan humoros pillanatai ezek az elő-
adásnak. Pogány Winnie-je nem hős,
hanem egyszerű átlagember, aki tulaj-
donképpen elég józanul méri fel helyzetét,
tudomásul veszi, hogy a bezártság, az
öregedés folyamata olyan léthelyzet, ami
ellen úgysem tehet semmit. A legokosabb,
ha nem gondol rá, hanem éli a maga
életét, és megpróbál az adott körülmények
között boldog lenni. Hogy ezt el-érhesse,
minimálisra redukálja életigényeit. Igy
amikor ezek az adott lehetőségekhez mért
törpe vágyak beteljesül-nek - boldognak is
érzi magát. Beckett iróniája arra az
ellentmondásra épít, hogy hősnője a maga
fokozottan romló élethelyzetének
legrémesebb, legkritikusabb pillanatában
jut el a teljes boldogság élményéhez.
Ekkor énekli el dalát, amelynek előadására
az egész darab folyamán készül, de
amelyet - az önmagával kötött meg-
állapodása szerint - csak akkor énekelhet
el, ha valóban megszületik benne az a
boldogságtudat, amit a dallam kifejez.

Jellemző módon, ez a dal Lehár Víg
özvegyének egy érzelgős slágere, amely
rárímel a darab elején szerzői utasításban
javasolt „hangsúlyozottan giccses díszlet"-
re.

A dal - a teljes önáltatás kifejezése.
Winnie már nyakig elmerült a buckában,
mozdulni sem tud. Willie-je ugyan fel-
tűnik, méghozzá a régi szép időkre emlé-
keztetően, frakkban-klakkban; csak éppen
Willie-ként egy szélütött, mozogni-
beszélni is alig képes ember mászik elő a
bucka mögül, aki elborult aggyal ka-
paszkodik fel a dombra; talán azzal a
szándékkal, hogy elérje a Winnie elé kitett
revolvert és végezzen vele. Ostobaságból,
vagy ellenkezőleg, szánalomból

tudatának egy hirtelen megvilágosodott
pillanatában? Nem tudhatjuk, mint ahogy
azt sem tudhatjuk, mi történik ezután,
mert lehull a függöny. Beckett végjátékai
sohasem jutnak el teljesen a végkifejletig,
a halálig. A visszafordíthatatlan,
megismételhetetlen befejezettség a
tragikum dimenziójába emelné át e
komédiákat, amelyek megjelölt műfaja - a
„színjáték" nemcsak a darabok formáját,
hanem tartalmát is meg-határozza.
Játékok, azaz újra meg újra
megismételhetők. A színművek azzal
végződnek, hogy a megidézett események
a következő nap, a következő alkalommal
újra lejátszódnak. Az Ó azok a szép napok!

boldog, szép napját meg is előzték, és
kővetni is fogják a további „boldog, szép
napok", amikor Winnie talán már
beszélni sem fog tudni, csak orra, szeme
látszik még ki a maga „sír-hantjából". A
tragikus komédia éppen azt példázza,
hogy minél reménytelenebb,
kétségbeejtőbb az ember helyzete, sorsa,
annál inkább szüksége van lété-nek
elviseléséhez az önáltató illúziókra,
pillanatnyi boldogságtudatra.

Legalábbis én magam így értelmezném
az Ó, azok a szép napok ! záróképét.

Ez az értelmezés azonban minden bi-
zonnyal némileg eltér az Ascherétől. Az ő
olvasatában, Pogány játékában Winnie
éneke után mint a beteljesült szerelmi
aktust követően - létrejön valamiféle
kiürülés, a végső semmi letargikus
állapota. Winnie arcáról eltűnik a mosoly,
üresen néz maga elé. Talán már meg is
halt, mire lehullt a függöny. Ez után a
végső lepusztulás után a színészek már ki
sem jönnek meghajolni. Ennek a végnek,
ennek a víziónak nem tapsolhatunk.

NÁNAY ISTVÁN

Kortárs drámák
nyomában

Olaszországi és jugoszláviai
impressziók

Nemcsak nálunk, más országokban is a
színházi viták középpontjában a kortárs
drámairodalom léte vagy nem léte, az írók
és a szí házak kapcsolata áll. A kö-
zelmúltban Olaszországban - az OIasz-
Magyar Kulturális Központ vendége-ként
- és Jugoszláviában - Újvidéken, a 28.

Sterija Játékoknak, a jugoszláviai szerzők
drámafesztiváljának meghívottjaként -
jártam színháznézőben, s mind-két helyen
ezekkel a kérdésekkel kerültem szembe.
De míg Olaszországban. a kortárs olasz
dráma teljes hiánya volt szembetűnő,
Jugoszláviában a társadalmi változásokra
élénken reagáló, élő és ható mai
drámairodalmat és színház-kultúrát
ismerhettem meg.

Sztárok - légüres térben

Itáliai utunk során nemcsak a minden-
kori. színházi kínálat esetlegességei, ha-
nem vendéglátóink politikai és szubjektív
szempontok vezérelte programössze-
állítása miatt is csak igen viszonylagos
képet kaphattunk az olasz színházi élet-
ről. Hat előadást láttam - kettőt: Firen-
zében: Thormas Otway A megmentett

Velencéjét és Thomas Bernhard A szokás

hatalmát, valamint négyet Rómában:
Shakespeare Ti tus Andronicusát és Mac-

bethjét, Pirandiello lV. Henrikjét és Gogol
A z ő rü l t naplóját -, ám ezek mindegyike
gondolatilag érdektelen, művészileg for-
malista, egy-egy színészre épülő munká-
nak bizonyult. Volt előadás, amely telt
ház előtt ment (Titus Andronicus, Macbeth),

s volt, amelyre csak néhány néző volt
kíváncsi ( A szokás hatalma, Az őrült

naplója). A sikeres és a kevésbé sikeres
előadások között sem rendezői értelme-
zés, sem színészvezetés, sem aktualitás
szempontjából nem volt lényeges kü-
lönbség.

Nehéz ezt a képet igaznak és jellem-
zőnek elfogadni, hiszen elég a milánói
Piccolo Teatro kimagasló művészi tevé-
kenységére vagy a különböző fesztivá-
lokon általam is látott egyetemi, kísérleti
vagy politizáló színházi csoportosulások
produkcióira gondolni, hogy tudjuk,
másfajta színház is létezik Itáliában, mint
amilyet mi láttunk. Ám e hat produkció


