
korántsem teljes értékű alakítást, de leg-
alább sodró tehetséget mutat Nemcsák
Károly; Flamineója ugyan inkább emlé-
keztet egy kedves magyar vásári lótol-
vajra, mint a gátlástalanul törtető ke-
gyencre, akiből ugyanakkor valami szinte
byroni világfájdalom árad („életunt gaz"-
ként említi Lodovico), de különleges,
selymes-artisztikus mozgása mellett já-
tékának fel-felvillanó kétértelműsége azt
mutatja, hogy ezzel a fiatal színésszel
Rusztnak érdemes nagyon sokat dolgoz-ni.
A többször is előnyösen feltűnt Rácz Tibor
(Lodovico) most passzívan merevül bele a
melodráma gazember-kliséjébe, az
ugyancsak tehetségesnek látszó Maronka
Csilla (Vittoria) pedig a hidegség
meggyőző felszíne mögött nem tud
mélyebb áramlatokat érzékeltetni. Áron
László (Brachiano) bravúr-mutatványáról
már szóltam; a szerep vitatható rendezői
felfogásán túl azonban itt is kevés a
mögöttes fedezet. Siménfalvy Lajos
Camillo szerepében túlságosan emlékeztet
a Mandragora Nicia mesterére; vagyis a
rendező felfogását átbillenti a tiszta
vígjátékba. A többiek se egyéni
hozzájárulással, se különösebb hibával
nem árnyalják a rendezői szándékot.

A kaposvári Átváltozásokban, a Katona
József Színház Ford-bemutatójában s most
A fehér ördögben egyaránt akadtak
figyelemre méltó és vitatható mozzanatok.
Egészében úgy látszik: a Jakab-kori
szerzőknek van jövőjük, legalábbis ebben
a mi XX. századunkban, amelyet egy
neves angol rendező úgy minő-sített, hogy
időrendben első drámája John Webster A
fehér ördögje.

John Webster: A fehér ördög (zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház)

Rendező: Ruszt József. Díszlettervező:
Csányi Árpád m. v. Jelmeztervező: Schäffer
Judit m. v. Dramaturg: Zsótér Sándor. A
rendező munkatársa: Kovács József, Frenkó
Zsolt.

Szereplők: Máriáss József, Katona András,
Áron László, Rácz Tibor, Siménfalvy Lajos,
Nemcsák Károly, Nádházy Péter, Pálfi
Zoltán, Timár Zoltán, K. Nagy László,
Pap Éva, Maronka Csilla, Barta Mária,
Deák Éva, Farkas Ignác, Bagó László,
Tamási József, Frenkó Zsolt, Holl Nándor,
Lang Rudolf, Végh Gusztáv, Somogyi
Tamás.

CSÁKI JUDIT

Jóccakát, anya!

Marsha Norman drámája a
Pesti Színházban

Marsha Norman darabjának - amelyet
Ungvári Tamás fordításában játszik a Pesti
Színház - kiindulópontja egy meg-
lehetősen abszurd élethelyzet: a halál-
helyzet. Azaz, a bejelentett öngyilkossági
szándék. Színházi értelemben ennek az
abszurditásnak persze semmi köze nincs
az abszurdhoz, még a groteszkhez sem,
sőt. Nagyon is hagyományos szerkesztés-
ben, hagyományos dramaturgiával dol-
gozza föl az író egy - az ilyen művek-ben
szintén hagyományos - rendkívüli este
történetét.

Két generáció van jelen a színpadon --
bár nemzedéki különbségük bizonyos
szempontból látszólagos. Anya és leánya -
mindketten felnőttek már, hiszen a lánynak
is felnőtt korú fia van - viszonyában az élet
és életösztön, illetve a feladott életösztön
birkózik egy-mással. Eleve erőtlen harc ez,
különös-képpen akkor, ha - mint itt - egyik
oldalon sincsenek érvek. Ebben az erőt-
lenségben azért még rejtőzhetne drámai
erő, ha az érvek helyén legalább motiváció
volna. Itt azonban a lány mind-végig
tudatosan, határozottan, elméletileg és
gyakorlatilag kidolgozottan, le-hengerlő
verbalizmussal képviseli önnön
kiábrándultságának körülbástyázott --és
persze hamis - igazságait; az anya viszont
csak puszta létével, már-már gyermeteg
reakcióival, értetlenségével, indulataival és
érzelmeivel „érvel" az élet-ösztön mellett.
Harcról, igazi vitáról nincs szó: az
anyának egyszerűen élet-igazsága van,
míg a lányának elszánt, hihetetlen nem-
akarása. Hogy az ő nemakarásában
iszonyú erők és energiák égnek semmivé -
abból már lehetne tragédia, ha erről szólna
darab.

Horvai István rendezésében nem tudott
kikerekedni a dráma, pedig színész-
vezetésben megtette a magáét. Vigyázott
arra, hogy következetesen és tisztán el-
különüljenek a frontvonalak, s arra is,
hogy minden konfliktust sejtető erő a
felszínre kerüljön. Az a néhány pillanat,
amikor az életért és az élet ellen folytatott
harc egymás elleni háborúskodássá válik,
majdnem hiába kapott különleges színpadi
hangsúlyt, hiszen önmagában

motiválatlan maradt, és más cselekedetek
motivációjává sem alakult. A néző-téren
ülő közönség nem egészen érti, miért akar
meghalni a lány, illetve nem tud
azonosulni az eltökélt öngyilkossági
szándékkal, bár Jessie elég sokszor el-
mondja, és szünet nélküli készülődése is
szándéka komolyságát jelzi. Az indoklás:
betegség, amely múlóban van, s
egyébként sem halálos; elrontott házas-
ság; félresikerült gyerek; feloldhatatlan
magány és kapcsolattalanság - de az
anyjával való vitában végül mindegyik-
ről tagadja, hogy az lenne az igazi oka
önként vállalt halálának. Egyéb utalások
szerint - elég nyakatekert módon - a halál
állapota válik ,vonzóvá": a csend, a béke,
a nyugalom.

Egyenlőtlen a két szerep kidolgozott-
sága. Méghozzá nem az öngyilkosságra
készülő lány javára az, hanem az anyáé-
ra. Az ő látszólag gyenge és kétség-
beesett ellenállásán keresztül valóban
kirajzolódik egy teljes élet s egy teljes
életfelfogás; míg a lány múltjáról és jel-
leméről összeállni képtelen részleteket
tudunk meg. Mindez persze döntően meg-
határozza a két színész lehetőségeit is.
Hiába van a lányt játszó Kútvölgyi Er-
zsébetnek mindvégig dramaturgiai irá-
nyító szerepe, a pontosabb, teljesebb,
hitelesebb figura az anyát játszó Tábori
Nórának jut - és csak részben azért, mert
övé a színpadi s az emberi igazság.

Leginkább a részletekre lehet figyelni -
annál is inkább, mert az egészről a
mintegy negyedórányi expozíció után már
mindent tudunk. Az alapkonfliktus nem él
annyira, hogy a végkifejlethez vezető út
igazi meglepetéseket tartogat-hatna: a
lényeg tehát unalmassá válik - maradnak
a mellékes mozzanatok. Csak a dráma
lényegéhez képest - mert egyébként
persze csöppet sem az a színészi játék.

Tábori Nóra mindvégig kiváló az anya
szerepében. Pedig szerepe nagyon nehéz;
a legkülönbözőbb helyzetgyakorlat-
jellegű mutatványokra van szüksége,
méghozzá úgy, hogy minden részlet egy
jellemhez, ugyanahhoz a személyiséghez
kötődjön, egységes alakítássá álljon
össze. Ez az anya életerős, pedig nem
erős, hanem nagyon is ki-szolgáltatott az
élet hézköznapi apróságaiban. Gyerekes
reakciókkal, olykor vígjátéki
közbevetésekkel, elszólásokkal borzad el,
iszonyodik mindentől, ami nem élet, nem
folytatás. Nem „okos"



asszony: föl sem fogja, hogyan következ-
het lánya bajaiból a végzetes döntés; nem
is érdekli igazán, mert átélni, átérezni
amúgy is képtelen. Nem indulatos
monológja győz meg arról, hogy mennyire
ragaszkodik az élethez - sőt, ez a szöveg
kissé idegen is tőle, kicsit ,,sok" -, hanem
földhözragadt, ösztönös őszintesége,
amellyel egyrészt beismeri, hogy minden
fontosabb döntése rossz volt, másrészt
nem érti, hogyan érintheti mindez az életet
magát. Számára természetes,
személyiségének lényege, hogy az életet
adottnak tekinti, és az összes zűrzavar,
konfliktus és tragédia is kevés ahhoz, hogy
ezt megkérdőjelezze. Akár a halálról, akár
a manikűrről vagy a csokoládéról beszél -
gondolataiban nincs hierarchikus sorrend,
tetteiben nincs rangsort mutató
megjátszás. Minden életjelenség, -mi-
nőség és -tevékenység egyformán fontos.
Ez sem tudatosul -- pusztán meg-éli. Míg
Kútvölgyi Erzsébet alakításában
hangsúlyosak a váltások, Tábori Nóránál
teljesen simák, észrevehetetlenek, hiszen
a. figura, akit ő játszik, nem vált. Tábori
Nóra a megtestesült élet-igenlést viszi
színpadra: a maga módján ő is feldolgozta
élete összes csapását, de ő életösztönné
gyúrta ezeket össze.

Pedig Tábori Nóra látszólag passzív
játékra kényszerül: körülötte történnek a
dolgok, a ház fokozatosan egy halott
üzenőfüzetévé alakul, még az élő keze
nyomán. Gondoskodásnak tűnik a
serénykedés - Tábori Nóra. tehát
természetes-. ként nyugtázza, szinte nem
is reagál rá. Üldögél, téblából, ösztönösen
belekapcsolódik a mindennapi
cselekvésekbe: percnyi kihagyás nélkül
állít szembe egy létformát a teóriával,
elméletekkel. Erői. fogytán csak a
kétségbe-esése nő, de feje, viselkedése
már hajlik a régi rutinra: a lánya iránti
engedelmességre. Ebben is erősebb nála,
mert ez is életjelenség. Nem fogja fel,
kikerüli a megérthetetlent, az élet
részleteivel, leendő örömeivel, bánataival
foglalkozik -- még élő lánya agresszív rá-
beszélése nyomán. Vele együtt képzeli el,
mit és hogyan fog csinálni nélküle. Mert
percnyi kétsége sincs afelől, hogy csinálni
fogja. Tábori Nóra játékáért volt érdemes
bemutatni ezt a darabot,

Kútvölgyi Erzsébetnek - mint már
utaltam rá - a szerepe szinte eljátszha-
tatlan. Színházi igazság, törvény ellené-
ben is nehéz létezni a színpadon, mert a
játék leleplező, ám emberi igazság ellen

- képtelenség. Tudnunk kellene, mit miért

tesz, de amivel indokol, csak szöveg, és

elégtelen. Ettől aztán mester-kélt az

elhatározás súlyához egyébként illő

keménység, merevség; tompák a mon-

datok. Kútvölgyinek mindehhez végig kell

mozognia az előadást; szüntelenül tennie

kell valami olyasmit, ami szövegét

illusztrálja. Hangsúlyosan készülődik

tehát a halálra - módja sincs jellemének

összetettebb bemutatására. Mindössze egy

helyzetet játszik el. Hogy kettőjük kap-

csolata, a lány szerető gondoskodása

anyjáról belső konfliktusokkal terhes

azt is inkább Tábori Nóra játssza el.
Kútvölgyi 'Erzsébet -- túlságosan fekete,
életről lemondó jelmezben -- egy le-zárt,
hamis, tételt próbál átélni, fájdalmasan
halványan. Ugyan nem kérdő-jeleződik
meg a színésznő - máshonnan megismert
tehetsége, pusztán nem gazdagodik újabb
bizonyítékkal.

Marsha Norman: Jóccakát, anya! ( Pesti Színház)

Fordította. Ungvári Tamás. Rendező:
Horvai István, Díszlet: Éberwein Róbert.
Jelmez: Jánoskúti Márta.

Szerelők: Kútvölgyi Erzsébet, Tábori
Nóra,

Marsba Norman: Jóccakát, anya! (Pesti Színház). Tábori Nóra (Thelma Cates) és Kútvölgyi Erzsébet
(Jessie Cates) (lklády László felv.)


