
jelzi" mozgásait. Ahhoz, hogy jelen
legyen, ez elég, de ahhoz, hogy mindez
teljesítmény is legyen: kevés. Szavunk sem
lehet, mindent végrehajt, amit rá-bíztak,
csak épp a lelkes jelenlét, az oda-adás
hiányzik.

Épp az ellenkezőjét látjuk Oláh Zsuzsa
Evelin-Leájánál. Ő igencsak erőlködik,
igyekszik, iszonyú energiákkal „hajtana",
de minduntalan magára marad, hiányzik a
dialógus helyzete, a színpadi
kommunikáció. A látványvilágban ma-
gányos színészek egy része, mint például
Győry, nagyobb tapasztalattal bírván, már
tudnak játszani egyedül is, Oláh - s ez nem
elmarasztalás - még nem.

Balikó Tamás Lipót-Badeni Lajos-
Miksájából leginkább Badeni Lajosról
kell megemlékeznünk : hiszen az ő mo-
nológja az előadás lényege, summája.
Úgy vélem, Balikó indulatos kudarca
megint csak nem az ő hibája. Hiányzott a
kihúzott jelenet, nem volt „honnan"
hoznia a figurát, emberi villanás csak az
utolsó jelenetben jutott neki.

Ferenczi Krisztina Evelinje megoldatlan
maradt, épp úgy az értelmezés, mint a
színészi alakítás szintjén. Ez az asszony
nem énekes hölgyike, hanem a weöresi
kettősségek megtestesítője. Mind-ebből itt
semmi nem derült s nem is derülhetett ki.

Sajnos csak jelzésként valósultak meg
az egyes szerepek, olyannyira kidolgo-
zatlanok maradtak a szituációk. Hiszen,
ha Safranek Károlyt elmarasztalhatnánk
érthetetlen ordibálásáért, Windeckként
való lehetetlenségéért, akkor nem lennénk
igazságosak. Ugyanis felesleges
felvetnünk, hogy a kabaréfigurává zül-
lesztett török pasák, bégek alakítói milyen
munkát végeztek.

Szőke elég erőteljes személyiség ah-
hoz, hogy figyelmetlensége épp úgy le-
hetetlenné tegye a színészt, mint ahogy
saját képességeiknél többet hozhat ki
belőlük - odaadó figyelme. Az általam
látott nyolcadik(!) előadáson ez utóbbira
nem került sor.

Weöres Sándor: A kétfejű fenevad (pécsi
Nemzeti Színház)

Díszlettervező: Kerényi József m. v.
Jelmeztervező: Fekete Mária m. v. Maszk:
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CSÁKI JUDIT

Joyce a színpadon

A Számkivetettek Pécsett

James Joyce még prózaíróként is nehezen
verekedte be magát a huszadik század
irodalmi köztudatába - drámaíró-ként
pedig sehogyan sem. Igaz, egyet-len
drámakezdeménytől és egyetlen drámától
eltekintve ezzel a műnemmel nem is
próbálkozott, s a korabeli kritika cseppet
sem biztatta folytatásra.

A kézikönyvként használatos kötet, Az
angol irodalom története nemes (?)
egyszerűséggel úgy értékeli Joyce írói
pályáját, hogy utolsó regényével - Fin-
negan's Wake (1939) - „elérte a közlés-
képtelenség végső határát". Mi több, ezt a
regényt szükségszerű, logikus lépésnek
látja az Ulysses után. Mivel az ilyesfajta
minősítések természetüknél fogva
gyorsabban avulnak, mint maguk a
művek, ezzel ma már aligha érdemes
vitatkozni; könyvtárnyi irodalom kísér-
letezik azzal - nem eredménytelenül -,
hogy elemezze, értelmezze, szituálja
Joyce-nak ezt a regényét is, hasonlóan a
„révbe érkezett"

Ulyssesbez.
James Joyce élete és pályája érdekes

fáziseltolódást mutat. Ifjúkorában sok
mindent átélt ama személyes bonyodal-
mak közül, amelyek aztán - irodalmi
anyaggá nemesedve - feltűnnek az Ulysses
lapjain. Am éppen amikor magánélete
konfliktusokkal teli - jezsuita
környezetében előbb buzgó katolikus,
majd elfordul a vallástól; a nacionaliz-
mustól fűtött ír szabadságmozgalom len-
dülete elrettenti, s eleinte rövidebb idő-
szakokra, majd végképp elhagyja szülő-
hazáját -, éppen ebben az időszakban
teljesen hagyományos, „comme il faut"

módon kísérletezik az irodalommal. 19o7-
ben jelent meg a Kamarazene című
verseskötete (Chambermusic), amely
harminchat - egyetlen motívumra, a
szerelemre felfűzött - verset tartalmaz. A
versek kinek-kinek Shakespeare-t, esetleg
a francia századvéget vagy talán Poundot,
T. S. Eliotot juttatják eszébe.
Semmiképpen sem vallanak szuverén,
világot rengető alkotóra, s a felfokozott
zeneiségű lírában a meglepő szakmai ele-
gancián, biztonságon kívül más említésre
méltó nemigen akad.

A Dublini emberek csak 1914-ben je-

lent meg, noha a kötet legtöbb novelláját
Joyce még 19o5-ben írta. (Ettől kezdve
szigorúan ismétlődnek írói pályafutásában
a hat-nyolc éves kiadási késések.) Szintén
hagyományos és hagyománytisztelő íróra
vallanak az írások, bár szembetűnő az a
részletezés, kommentárnélküliség,
szerkesztési forma, amely majd az
Ulyssesben teljesedik ki. A Dubliners a
szűkebb környezet feltér-képezése, némi
önéletrajzi háttérrel.

Az önéletrajzi elemek erősödnek fel az
Ifjúkori önarcképben; a Dublini emberekkel
együtt tulajdonképpen párt alkot-nak: az
előbbiben a főhős - az író - környezete
jelenik meg, az utóbbiban ő maga,
gyermekéveiben. Az Ifjúkori önarckép
1916-ban jelent meg, s gyanúm szerint
inkább csak az Ulysses ismereté-ben
fedezhetők fel benne a majdani
regénytechnika töredékes elemei.

A verseskötetet és a két prózát Joyce
érdekes irodalmi vákuumban írta, annak
ellenére, hogy a megelőző korszak aktív
és agresszív irodalmi örökséget terem-tett.
A viktoriánus korszak hosszadalmas és
dicsőséges haldoklása idején

Galsworthy Forsyte Sagája például Joyce
Ulysseséhez közel jelent meg -
egyértelműen meghatározta ugyan a kor
irodalmi és általános ízlésvilágát, mi-
közben kitermelte önmaga művészeti
„ellenzékét" is. Joyce mellett, s vele közeli
szellemi rokonságban, létezik például a
Virginia Woolf vezette Bloomsbury-
csoport, amely élesen szembeszáll a
társadalmi meghatározottságok irodalmi
„túlburjánzásával", s az egyént, min-
denekfelett az individuumot helyezi
előtérbe. Akár zászlójukra tűzhették volna
- talán meg is tették - az Ulyssest.

A színházban a könnyű szórakozásra
vágyók Wilde darabjain nevetnek, a
mélységet pedig Shaw „kegyetlen
szarkazmusában" vélik felfedezni. Nem
sokkal később - a húszas években -
megkezdődik a tizenhetedik századi res-
taurációs dráma restaurációja (Földényi F.
László terminusa). Joyce Számkivetettekje
(Exiles) 1918-ban jelent meg
nyomtatásban - természetesen sokkal
korábban íródott.

Éppen az átmeneti korszak kellős
közepén. Csend fogadta és fanyalgás.
Akkora, hogy nemcsak a korabeli kritika,
hanem a későbbi kutatók, irodalom-
történészek is csak csekély jelentőséget
tulajdonítanak neki. Czímer József, a
darab fordítója említi Pinter előadását
1970/71-ből - feltehetően ez adta meg
először a dráma színpadi rangját.



Pedig Joyce nem fogott úttörő kísérletbe
a Számkivetettek megírásakor sem.
Hagyományos formát, realisztikus kör-
nyezetet, tradicionális dramaturgiát vá-
lasztott - tán csak témája tűnhet kissé
merészebbnek a szokottnál. Bár, ha te-
kintetbe vesszük, hogy Ibsen darabjai
akkoriban egyre-másra arattak sikert a
színpadon, még a társalgási dráma kere-
teibe szorított problémafeltevés sem
lehetett igazán idegen.

A drámában nem történik semmi,
pontosabban: a nem történés történik.
Mégsem ez a darab, hanem - analitikus
dráma lévén - az erre való reakciók
sorozata. A szereplők nem cselekednek,
hanem beszélnek - arról, ami „nem történt
meg, holott elkövették", illetve arról, ami
„megtörtént, holott nem követték el".
Három- vagy inkább négy-szög a
színpadon: valójában gúla, hiszen
mindennek tetejében az író, Richard
Rowan áll, ő tartja kezében a szálakat, ő
manipulálja a többieket. Szó sincs holmi
zsarnokról: önmagát manipulálja
leginkább.

Richard Rowan látszólag bátor ember. A
századelő Írországában életközösségben él
egy asszonnyal, gyerekük is van; vallja és
éli (élni próbálja) az egyéniség
szabadságának mindenekfeletti jogát,
érzelmi, szexuális és szellemi ér-telemben
egyaránt. A sablontól eltérően azonban
nem önmagán szeretné végre-hajtani az
„ego felszabadítását" - neki szüksége sincs
rá, hisz tökéletesen szuverén, hétköznapian
szólva önző. Feleségét kergeti ördögi
játékba, enyhe flört-be legjobb barátjával.
Szinte gyermeteg kíváncsisággal - és a
kívülálló durva őszinteségével - faggatja az
asszonyt az ártatlannak induló, majd
hirtelen fel-lángoló szenvedélyről.
Kapcsolatait fokozatosan experimentális
kísérletté alakítja. De amikor az általa
irányított és jóváhagyott események
kicsúszni látszanak a kezéből, közbelép.
Növekvő elkeseredése kiszolgáltatottságba,
a ki-szolgáltatottság pedig egyfajta
intellektuális agresszivitásba csap át. Ő

érkezik előbb a sorsdöntő légyottra, majd -
- mi-után barátjával együtt végigjárja a
lelki-ismeret-furdalás, bűntudat,
megalázottság egymásra épülő fázisait --
átadja a terepet élettársának. Pontosan
tudja, hogy a dolgok kimondásának
kényszere megöli a spontaneitást, a
természetességet, a szenvedélyt. Immár
három egy-mást és önmagát gyötrő ember
forgolódik és társalog a színpadon; ki-ki
menteni igyekszik a régi érzelmeket,
vissza-

J a me s Jo y ce : Számkivetet tek (pécsi Nemzet i Színház) . Molnár Ildikó (Beatr ice) és Bal ikó Tamás
( R o b e r t )

perelni a harmonikus kapcsolatokat - csak
Richard Rowanről tűnik úgy: elégedetten
burkolózik saját vereségébe, totális
magányába, amely már semmilyen
hazugsággal nem nevezhető függet-
lenségnek. A. többiek változatlanul küz-
denek érte -- ő porrá omolva hallgat.

Bertha, az élettárs túláradó, természetes
asszonyisággal szereti a férfit - és magától
értetődő női nyitottsággal fordul annak
barátja felé. Richardhoz fűződő kapcsolatát
számára alig-alig elviselhető
intellektualitás terheli - a férfi életének
nagyobbik és fontosabbik részéhez nem fér
hozzá. Fel sem fogja, mi történik vele és
körülötte, s főleg az okokat nem érti; s
amikor ösztöneivel ráérez, hogy
mesterséges és alapos pusztítást végeztek
itt egy összetett kapcsolatrendszerben,
elemi érzelmekkel, félelemmel, féltéssel,
féltékenységgel reagál. Ösztönösen
menteni próbálja, amit menthetőnek vél -
szerelmét.

Robert Hand újságírót, a barát alakját a
kor átlagemberéből mintázza Joyce. S bár
ő tudja meg legutoljára, hogy manipuláció
áldozata volt, ő szenved legelőször a
Bertha iránt fellobbanó érzelem miatt.
Szerelem és barátság, szenvedély és hűség
tradicionális konfliktusát éli meg -- az
átlagosnál tudatosabban, a mű
természeténél fogva „ki-beszélve". A
várakozástól eltérően nem barátja ördögi
cselszövése sújtja porig, mikor tudomást
szerez róla, hanem saját „árulása".

A negyedik pólus Beatrice lehetne,
Robert unokahúga, a „kékharisnyák" jól
ismert családjának egy finomabban
mintázott tagja. Joyce sejteti, hogy szel-
lemileg ő lehetne méltó társa Richardnak,
de Bertha fölényes győzelmet arat felette
ösztönös és mély nőiességével. Beatrice
leplezni próbált, de egyértelmű vonzalma
Richard iránt valójában meg sem érinti a
férfit; önzésének, szellemi

felsőbbrendűségének hízeleg csupán. Be-
atrice ezenfelül Bertha féltékenységének
tárgya - ez legfontosabb szerepe.

Ellentmondásos emberi kapcsolatokról
mélyen és őszintén - tehát ellentmondá-
sosan szól a dráma. A változó felállás-ben
elhangzó dialógusokban sok igazság és
sok általánosság hangzik el; idő-állónak -
talán örökérvényűnek - bizonyult emberi
konfliktusok és motivációk állnak
mögöttük.

A darab végére minden és mindenki
romokban. Az egyéniségek a tétel szerint
fölszabadultak - és nem történt semmi, a
tradicionális kötelékek helyébe kiüresedés
lépett. Három, de inkább négy világnyi
magány marad a színpadon. Bertha utolsó
jelenetbeli könyörgése férje szerelméért
inkább csak a történet lírai lezárása,
semmint drámai feloldás.

A pécsi előadást Szegvári Menyhért
rendezte. A produkció helyenként fáj-
dalmasan nélkülöz egy keménykezű
dramaturgot, aki a mára helyenként
sablonossá, tartalmatlanná vált pár-
beszédfoszlányokat könyörtelenül ki-
húzza. Ezzel pergőbb, gyorsabb lehetett
volna különösen a második rész, amely-
nek kiszámítható menete, a néző számára
csöppnyi izgalmat sem tartogató
szóváltásai „leültetik" a produkciót.

A rendező legjobb megoldása a jó
szereposztás. Felismerte, hogy a pár-
beszédek, szavak mögé érzékeny, ka-
rakterükkel, színészi egyéniségükkel hat-
ni tudó szereplők kellenek, akik kitöltik a
figuraalkotás itt-ott felbukkanó űrjeit, és
plasztikus, hiteles alakokat teremtenek.

Richard Rowant, az írót Kulka János
játssza. Feltűnően Joyce-ra „veszi a
figurát", amiben Joyce személyénél lé-
nyegesebb az élő ember, a hétköznapi
gesztusokig, mozgásokig kidolgozott
figura. Kulka olyan színész, aki nem rá-
érzésből, intuícióból, hanem intellektuá-



lis megközelítésből, tudatosságból dol-
gozik. Az előadás nagy szerencséje és
nyeresége, hogy ő az elejétől a végéig
egészen pontosan kidolgozta Richard
bonyolult és összetett szerepét, az irányító
felsőbbrendűségtől a kudarcot vallott,
megalázott felsőbbrendűségig. A színész
hibátlanul visz végig egy kettős játékot: a
kimondott, eljátszott gondola-tok és
érzelmek mögött egy legalább annyira
tartalmas jelentésű elhallgatott réteget
mutat fel. A darab szereplőinek és az
előadás színészeinek jókora kor-
különbségét elsősorban az ő játéka tünteti
el, illetve teszi lényegtelenné: hite-lesen
koraérett, a világról teoretikusan sokat
tudó bölcset játszik, aki éppen közvetlen
környezetének gyakorlati gondjaira vak és
süket, és ezeket is az élet másik szférájába
emeli át.

Kulka János megfelelően bőséges és
sokszínű színészi eszköztárral rendelkezik
e furcsán sokoldalú író eljátszásához.
Tétova mozdulatokkal lassú ébredést
játszik, amikor munkájától állítják föl.
Gyermeki csodálkozást, tapintatlan
érdeklődést, amikor a külvilág hozzá
fűződő viszonyát tapogatja le; ilyenkor
apró, de hirtelen gesztusok, szüntelen
mozgás jelzi a mértéktelen kíváncsiságot.
Szinte öregemberré változik, ami-kor
rádöbben, hogy kísérletének alap-
feltételei kerültek veszélybe, hogy el-
veszítheti irányító pozícióját, s nemcsak a
többieké, hanem a saját élete is ki-
csúszhat a kezéből. Ritkán kitörő szen-
vedélyes felvillanásokból és azonnali
ellenpontként összegörnyedésekből, nagy
hallgatásokból építi fel ezeket a je-
leneteket. A végén hatalmas fáradtsággal
elnyúlik a széken, vékonyan, hosszan,
szinte végtelenül. Fejét elfordítva
valahová hátra néz, egyik keze lecsüng, a
másikat Bertha szorítja. Magányba
burkolózik. Kulka szavak és mozgás
nélkül - voltaképpen egyetlen testtartással
- egész drámát játszik el másodpercek

alatt. Kiváló, ritka színészi teljesítmény.
Oláh Zsuzsa, úgy tűnik, nagyon is

elemében van Bertha szerepében. Ott-
honosan, rutinosan, éretten hozza az érett
nőt, az ösztönös asszonyiságot, az anyát,
a megingó szerelmest. Éppen, mert nem
kell minduntalan alakot változtatnia -
egységes és súlyos a játéka; ugyanaz az
elemi erejű érzelmi biztonságigény,
szeretet és szeretetéhség hajtja Richard és
Robert felé is.

Balikó Tamásnak nehéz dolga van
Robert alakjával. Vázlatosan kidolgozott
szerep, mindössze két kapcsolat - az
asszony iránti vágy és barátja iránti hűség
- minősíti a színpadon. Balikó kezdeti
bizonytalansága után fokozatosan
magabiztossá válik, s mire a szerepe
szerinti sorsdöntő jelenethez ér, már
birtokában van a figura: kissé gyávának,
kissé megalkuvónak, ugyanakkor jó
szándékúnak, tisztának láttatja Robertet.

Molnár Ildikó mintha szoborrá mere-
vedne a szellemi partner, Beatrice sze-
repében. Voltaképpen nincsen is más
dolga, a játéka szükségképp egysíkú.

Csík György, aki vendégként a dísz-
letet és a jelmezt is tervezte, legjobban a
gyerek, Archie - Gábor András játssza -
figuráját találta ki.

Szegvári Menyhért rendezése végül is a
maga teljességében hatásos a szín-padon.
Nem elsősorban azzal, hogy mindenáron
mai drámát igyekszik faragni Joyce
művéből, s nem is azzal, hogy
irodalomtörténeti - drámatörténeti
kuriózumot tálal, Magyarországon
elsőként. Leginkább azzal, hogy a kettő
közt a helyes arányt találta meg.

James Joyce: Számkivetettek (pécsi Nemzeti
Színház)

Fordította: Czímer József. Díszlet- és
jelmeztervező: Csík György m. v. A rendező
munkatársa: Heindl Vera. Rendezte: Szegvári
Menyhért.

Szereplők: Kulka János, Oláh Zsuzsa,
Gábor András, Balikó Tamás, Molnár
Ildikó, Bódis Irén.
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Földhözragadt csodák

Vampilov:
A megkerült fiúja Pécsett

A színen ütött-kopott földszintes ház, falán
a jól ismert, magyar nyelvű használati
utasítással ellátott utcai telefon-készülék
lóg. És ahogyan az már lenni szokott, nem
működik. A hazai közönség - mindennapi
tapasztalatai mozgósíttatván - honorálja
Valerij Fokinnak, a moszkvai
Szovremennyik Színház
vendégrendezőjének ötletét, amellyel
mintegy „honosítja" a pécsi Nemzeti
Színház stúdiószínpadán bemutatott
Vampilov-drámát, A megkerült fiút, de
legalábbis elmossa annak konkrét föld-
rajzi meghatározottságát. Igaz, a szereplők
első mondataiban elhangzik a pontos
helymegjelölés: Vnovo-Milnyikovóban
vagyunk, egy külvárosban, ahol két
fiatalember didereg tanácstalanul, mert
lekésték az utolsó HÉV-et (a jármű ilyetén
megnevezése is az említett célt szolgáló
nyelvi transzformáció), és mind-ennek a
tetejében még a kapcsolatteremtés egyetlen
lehetőségét kínáló telefon is süket.

Hogy a készülék ilyen exponált helyen
van, s a figyelem már az előadás elején
ráterelődik, az - miként a sokat emlegetett
csehovi puska - további dramaturgiai
funkciót sejtet. Telefonálni ugyan a
későbbiekben sem lehet rajta, ám a
rendezői következetesség - újabb hu-
morforrásként - külön kis játékot kanyarít
köré. A készülék belsejéből halássza elő
egy váratlan mozdulattal apja dugiitalát
Vászja, a reménytelenül szerelmes
legifjabb Szarafanov. Ezzel a gesztussal
Fokin már jelzi azt a többszörösen
összetett hazugságrendszert, amire
Szarafanovék felbomlóban levő családi
élete épül, s amibe drámai katalizátorként
saját hazugságaikkal a kül-városban ragadt
jövevények belecsöppennek. E rendezői
megoldásoknak te-hát, miközben könnyed,
szellemes nüanszoknak látszanak csupán,
valójában több rétegű funkciójuk van.
Felfoghatóak bizonyos fokig rendezői
önreflexió-nak is, amennyiben a színpadi
dolgok, történések kettős
meghatározottsága által Fokin „leleplezi",
direkten meg-mutatja saját helyzetének
kettősségét, iróniát kovácsolva a befogadó
és a szer-

Kulka János (Richard) és Oláh Zsuzsa (Bertha) a Számkivetettek pécsi előadásában (Tér István
felvételei)


