
Természetes, hogy mindez csak rész-
ben sikerülhetett. Érdekes módon nem
akkor, amikor Cseke Caligulája valóban
egyedül van a színpadon - ilyenkor
ugyanis működtek azok az előadásegysé-
gesítő effektusok, amelyek - fénnyel,
mozgatással, a szövegmondásra vonat-
kozó instrukciókkal - tompították a belső
hitelességet, és erősítették a külsőségeket.
Inkább olyankor volt hatásos Cseke
belülről építkező, magatartásban,
lélektani folyamatban és nem gesztusok-
ban, mimikában gondolkodó színészi
egyénisége, amikor a többiekkel szem-
ben kellett érvényesítenie Caligula más-
ságát. A szenátorok sorozatos és szinte
hangsúlytalanul természetes megalázása,
egy-egy „mutatvány" eljátszása Caligula
magányát, egyedüllétét is érzékeltetni
tudta, túl a színész majdnem civil
magányosságán.

Végeredményben Cseke színészi tel-
jesítménye jelenetenként más és más - ez
természetesen nem tesz jót Caligulának.
De abban, ami időnként mégis fel-színre
tört, működni és hatni tudott az
előadásban, Csekének óriási része van.

Rétegzett és fájdalmas kudarc a tíz év
után újraéledt Caligula. Szemfényvesztés
volna azt állítani, hogy önnön lehetőségei
alatt maradt az előadás, amikor pontosan
önnön lehetőségei szintjén született meg.
Legfeljebb Camus-től maradt el kissé, a
rendező gondolati értelmezésétől és
Cseke Péter színészi lehetőségétől.

A „szóra sem érdemes" melléfogások,
andalító közönségsikerek és a rögzült ér-
téktévesztések sorából sokszorosan ki kell
emelnünk ezt a produkciót. Mert fáj-
dalmasabb kudarc amazoknál.
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SZÁNTÓ JUDIT

Ketten, angolszászok

Mint két tojás - A bolond

A szóban forgó két művet természetesen
csak a műsorkészítés véletlenei sodorták
egymás közelébe, de összevont értékelé-
sük mégsem egészen önkényes. A téma
felületes ismerője ugyan azt hihetné,
hogy mert az amerikai szerző érzelmes,
szórakoztató darabot írt, hát nyilván azt is
akart írni, ez azonban nincs így. Lanford
Wilson, akit - egy árulkodó Eljő a jeges-
utánzatért, a Hotel Baltimore-ért - a New
York-i Színikritikusok Körének díjával,
majd - épp e művéért, eredeti címén a
Talley's Follyért (Talley lugasa) -
Pulitzer-díjjal is kitüntettek, saját szán-
déka és a hazai megítélés szerint egyike
az irodalmi igényű valóságfeltáró dráma
kevés számú művelőjének. Egy kom-
merszszerzőt - amilyennek a jelen elő-
adás nézői joggal érzik - közös fejléc alatt
tárgyalni Edward Bonddal, e komor
moralistával, akit nem is súrol az eladha-
tóság szempontja, nyilvánvalóan méltat-
lanság lenne, de hát a helyzet éppenség-
gel az, hogy Lanford Wilson egyike
annak a maroknyi szerzőnek, akit az igé-
nyes mai amerikai „mainstream"-dráma
egyáltalán fel tud mutatni; s ha Edward
Bond az Osborne utáni második nemze-
dék egyik vezéralakja, úgy Wilson a Mil-
ler-Williams utáni második, az Albee
utáni első generációban tölt be hasonló
szerepet. Kettejük egybevetésével to-
vábbfejleszthetjük az ismert bonmot-t,
miszerint az angol és az amerikai két test-
vérnép, akiket csak a nyelv választ el egy-
mástól; ugyanez, sokat elemzett és meg-
lehetős közismert okok miatt, eszerint a
színházra és a drámára is vonatkozik.

Amerikai színmű Dunaújvárosban

Lanford Wilson kétségkívül folytatója
századunk reprezentatív amerikai drá-
mavonulatának, az O'Neill-Saroyan-
Tennessee Williams-vonalnak, de egy-
ben e vonulat elerőtlenedését, lassú
kommercializálódását is reprezentálja; a
mai amerikai színházi viszonyok köze-
pette a kellemesség, a konfliktusok ke-
rekded elboronálása az igényes drámában
is elsőrendű követelménnyé lépett elő.
Ugyanakkor azért leszögezendő, hogy a
Dunaújvárosban bemutatott mű az
Egyesült Államokban azért többet

jelent, mint nálunk. A kétszereplős játék
egyik tagja Talley lány, és erről a Talley
családról, mint az előítéleteibe begu-
bódzott, hajdan irányadó életformáját
mereven őrző, társadalmi dekadenciáját
értékmentésnek álcázott csökött konzer-
vativizmussal kompenzáló nyugat-ame-
rikai nagybirtokos osztály képviselőjéről
Lanford Wilson egész drámaciklust ter-
vez és épít. Itt mindjárt meg kell je-
gyezni: meglehet, hogy ez a réteg a mai
amerikai valóságban változatlanul jelen-
tős tényező (ez innen aligha ítélhető
meg), ám hogy drámairodalmi poten-
ciálja, megannyi feldolgozás után, kime-
rülőben van, az innen is megállapítható.
A ciklus elkészült drámái Tennessee
Williamshez (Macska aforró háztetőn) és
Lillian Hellmanhoz (Kis rókák) képest
nem tudnak újat mondani, noha kód-
rendszerük hazai közönség előtt bizo-
nyára sokkal több asszociációt kelt, mint
nálunk, és ha tudott dolgokat variálnak
is, ezek azért továbbra is érdeklődésre
számíthatnak. Csak az érdekesség ked-
véért jegyzem meg, hogy a ciklus legna-
gyobb igényű műve, a Mint két tojásnál
két évvel korábbi Július ötödike ugyan-
csak a Talley-birtokon játszódik, csak
évtizedekkel később, s egyik szereplője
épp a most fiatal nőként megismert Sally
mint hóbortos öregasszony, aki hol ölé-
ben ringatja, hol elveszíti a férje, az itt
még igencsak életerős Matt hamvait tar-
talmazó urnát, majd a dráma végén, ami-
kor sikeresen megmenti az ősi kúriát, az
újabb birtokba vétel jeléül szétszórja a
hamvakat a kertben. A Július ötödike- el-
lentétben a II. világháború idején ját-
szódó Mint két tojással - már napjaink-
ban történik, vagyis a Talley-birtok, a
Talley-jelenség, bár léte egyre inkább
veszélyeztetett, ma is megmarad az ame-
rikai élet fontos, mítoszértékű tényező-
jének, amellyel Wilson szerint továbbra
is számolni kell.

A Talley család láthatatlanul jelen van
a Mint két tojásban is: miattuk kell titkon,
a csónakházban bujkálva találkozniok
Sally Talleynek és lovagjának, Matt
Friedmannak, a fasizmus elől menekült
német-zsidó ügyvédnek, akit az elvakul-
tan faj- és idegengyűlölő família erőszak-
kal, sőt, ha kell, fegyverrel akar eltávolí-
tani a birtokról. Vagyis ősi amerikai
motívum tér itt vissza: a konformista,
ókonzervatív miliő és a másfajta, magá-
nyos csodabogár hősök többnyire tragi-
kumba forduló konfliktusa, csakhogy ez
a miliő, bármily halványan utalnak is rá,
az amerikai közönség számára rögtön



nyilvánvalóvá, drámai hatóerővé válik -
nálunk viszont gyorsan feledhető adat
marad, esetleges kulissza, amelyen belül
a színpadon lezajló cselekménynek
önmagáért kell helytállnia. Amerikán
kívül a rendezések épp ezért hangsúlyo-
sabban érzékeltethetnék a cselekmény-
beli idill fenyegetettségét - de hát
Dunaújvárosban kellemes előadásra tö-
rekedtek, s így ez az effektus elmaradt.
Persze kérdéses, hogy a kellemesség
csorbulásán kívül valóban sok nyereség
származnék-e belőle, hiszen a két sze-
replő egymásra találását - s ez már minő-
síti is az anyag súlyát - igazából nem a
lát-hatatlan Talley család nehezíti.

Maga a mű ugyanis, mégha az említett
hatásbeli különbséget enyhítő körül-
ménynek fogjuk is fel, nem több köze-
pes-langyos, édes-bús „könnyfakasztó
komédiánál"; belevész abba az érzel-
mességbe, amely az említett drámaírói
iskolát már legnagyobb képviselőinél is
és az idő múlásával egyre fokozottabban
kísérti. A két „csodabogár" a hosszú egy-
felvonásos végére egymásra talál, mint
ez voltaképp már az első pillanattól tud-
ható, hiszen Sally Talley egy percig sem
titkolja, hogy noha ellenáll Matt ostro-
mának, voltaképp neki sem közömbös a
férfi, s így a játékidő kilencvenhét perce
csak arra kell, hogy a vénlányságba már
beletörődött harmincegy éves nő, sze-
mérmességét feladva, eljusson odáig,
hogy leleplezze kínos titkát: hajdani
tüdőbetegségéből eredő meddőségét,
amely meggyőződése szerint kizárja,
hogy bárkivel házasságot kössön. Ám
mára darab közepe táján kiderül, hogy ez
esetben a zsák valóban foltjára lelt, a
negyvenkét éves Matt ugyanis - a fasiz-
mus és a háború átélt szörnyűségeinek
hatására - nem akar gyereket. Vagyis a

két sebzett lélek happy endjének semmi
akadálya; kár, hogy ez a happy end ilyen
tetszetősen és mechanikusan kiszámí-
tott. (Talán nem erőszakolt a párhuzam
Lanford Wilson kor- és honfitársának, a
különben sokkal izmosabb tehetségű
Sam Shepardnak Valódi Vadnyugat című
művével, ahol a nagy fordulat hasonló
gépesített időzítéssel következik be: a
két fivér, filmíró és betörő egyaránt pont
a cselekmény idejére, egyszerre unta
meg saját szakmáját, és éhezik rá szink-
ronban a másik kenyerére, amiből
következően egyszerűen helyet
cserélnek. Ez a hasonlóság
mindenesetre arra utal, hogy
Amerikában a legjobbak sem röstellnek
a legkonvencionálisabb dramaturgiai
iskolák, a „piéce trop bien faite"-ek
receptúrájához folyamodni.)

Így aztán, bármit akart is markolni a
szerző, marad egy átlagosan kellemes,
szórakoztató négykezes. Ez adott eset-
ben nem nagy baj; a dunaújvárosi Bemu-
tató Színpad, amely korábban David
Storey, Dario Fo és Lars Norén sokkal
keményebb, nyersebb és tragikusabb szí-
nezetú műveinek adott otthont, elvégre
lazíthat is egyszer, kivált ha a közönség-
igény is errefelé szorítja. Ami igazán baj:
a szórakoztató funkcióra berendezkedett
előadás nem igazán szórakoztató, mert
Bálint András, a régóta ismert jelentős
színész és újabban kibontakozó koncep-
ciózus színigazgató, kezdő rendezőként
még bizonytalankodik. Színre vitele túl
lágy és erőtlen, és nem birkózik meg a fő,
sőt voltaképp az egyetlen feladattal:
hogy igazi feszültséget szikráztasson fel
a két szereplő között. Így aztán a szünet
nélküli kilencvenhét perc meglehetős
hosszúnak tűnik, kivált mert a darabot
narrátorként indító Matt ezt az időtarta-
mot előre bejelenti. Ez merész húzás,

amelyet csak egy érdekes előadás igazol-
hatna; ettől függően érzi ugyanis a néző
a hátralévő és mindenkor pontosan ki-
számítható időt soknak vagy kevésnek.
Adott esetben bármilyen kevés van még
hátra - soknak tűnik.

Nem mutatta legjobb formáját a két
kitűnő szereplő, Márton András és Egri
Kati sem, bár formahanyatlásukban
nyilván a rendező is ludas. Márton And-
rásnak Matt ábrázolásához sokkal több
őszinte szenvedélyre lenne szüksége,
hiszen a figurának élet-halál kérdése,
hogy a - számára - rövid időt kihasz-
nálva, személyes biztonságával se tö-
rődve, most vagy soha meghódítsa Sallyt,
feloldja a fiatal nő kényszerű tartózkodá-
sát, gátlásait, és rákényszerítse igazi
érzelmei bevallására. Ehelyett Márton
végig kívül marad szerepén, s csak arra
ügyel, hogy konferansziéstílusban sorra
kiaknázza a mérsékelten csillogó szöveg-
beli poénokat. Azt, hogy Matt Fried-
mann mint ügyvéd mestere az érvelés-
nek, ily módon képes érzékeltetni, de azt,
hogy e fiskális itt és most elsősorban sze-
relmes férfi, már sokkal kevésbé - pedig
ez lenne a színpadi feszültség egyik
motorja. Egri Kati finom pasztellszínek-
kel hozza azt a passzív, rezignált nőala-
kot, akit már a Sötét galambban és a Mar-
git kisasszonyban láthattunk tőle, azzal a
különbséggel, hogy Glóriájának és Mar-
gitjának ugyanakkor titka is volt - titka,
amilyen végső soron van Sallynek is, és
épp ez tehetné drámaivá. Egri Kati azon-
ban inkább csak rutinosan „lejelzi" ezt a
titkot, vagyis Sallynak saját sorsa fölötti
rejtett fájdalmát és a Matt iránti majd-
nem mindvégig értelmetlennek, tehát
tragikusnak vélt szerelmét, így aztán az
általa ábrázolt figurának csak állapota
van, fejlődése alig.

Az előadás, ha sikerül, bebizonyíthatta
volna, hogy Lanford Wilson, bár nem
jelentős szerző, egy estére képes
elszórakoztatni a közönséget (ami nem
kevés). Így csak azt tudtuk meg, hogy a
Pulitzer-díj kritériumai bizony erősen
felhígulhattak az Államokban.

Angol dráma Nyíregyházán

Nyíregyházán sem szórakoztunk. Cse-
rébe viszont olyan előadást kaptunk,
amelyet már most bízvást az évad egyik
csúcspontjának tarthatunk.

Edward Bond, e különös kortársunk,
aki elsősorban tűnik könyörtelen morál-
filozófusnak s csak aztán drámaírónak, s
aki műveiben sajátos szimbiózist hoz
létre hideg intellektualitás és démoni

Egri Kati és Márton András a dunaújvárosi Bemutató Színpad Mint két tojás című darabjában
(Helyey Zsuzsa felvétele)



látomásosság között, hazájában sem nép-
szerű szerző; triviálisan szólva inkább kel-
lemetlen fráternek minősül. Iróniája nincs,
a dolgokat nem hajlandó játékosan
relativizálni, kétféleképp látni;
komolyságát csak béleli, de nem enyhíti
valami sajátosan csikorgó, farkasmosolyú
humor. Elismervén drámái magas
művészi minőségét és a bennük foglalt
súlyos erkölcsi üzeneteket, a
szubvencionált brit színházak
kötelességüknek tartják, hogy színpadot
biztosítsanak számára - az USA-ban idáig
se juthatna el -, de a szériák rövidek, a
sajtóvisszhang legalábbis ellentmondásos
- kivált a polgári sajtó jobbszárnya készíti
ki nagy élvezettel -, s az önfenntartó
üzleties színházak nagy ívben kerülik el
még kipróbált műveinek utánjátszását is.
Ennek megfelelően a szerény
magyarországi előzmények se túl
biztatóak. Fej vagy írás című szépségesen
keserű drámája a Vígszínházban annak
idején megbukott, szerencsére úgy, hogy
legjava kritikusaink legalább felismerték,
hogy ez az előadás (és a roszszul
kondicionált közönség) hibája, és csak az
outsiderek ütötték meg azt a, teljes
félreértésről tanúskodó hangot, mi-szerint
- az őket perszifláló Koltai Tamást idézve
- „írókőm, kicsi vagy te még Shakespeare-
hez!". De hasonlóan nyom nélkül pangott
el a félrevezetőn Kinn vagyunk a vízbőlre
magyarított reprezentatív mű, a Saved
pécsi bemutatója is, amely egyébként
szintén megpróbálta hozzáédesíteni a
művet a közízléshez.

Nos, épp ezért illeti sokszoros elis-
merés a nyíregyházi társulatot, hogy
műsorra merték tűzni Bond egyik legri-
degebb s legborzongatóbb alkotását, az
1975-ben keletkezett A bolondot. Amely-
nek ráadásul még témája se kínál kap-
csolódási pontokat: nem a kortársi való-
ságból s nem is az átlagnéző számára
viszonylag ismerősebb Erzsébet-korból
merít, hanem a XIX. század eleji, Water-
loo utáni Angliában játszódik, hőse pedig
egy bár valóban élt, de még hazájában is
alig ismert angol költő, a föld-művesből
poétává lett John Clare, aki rövid
tündöklés után évtizedekig sínylődött
elborult elmével egy tébolydában.
Mondhat-e valamit itt (azaz Nyíregyhá-
zán) és ma a nézőnek emez 1793 és 1864
között élt obskurus angol poéta nyolc
képbe tömörített színpadi kálváriája?

A válasz első szinten könnyű: ter-
mészetesen Bondot sem szerencsétlen
sorsú elődje jellemének és életútjának
rekonstruálása izgatta. (Szimptomatikus:
ahogy a Fej vagy írásban sem hang

zanak el Shakespeare-idézetek, itt sem
kapunk antológiát Clare költeményeiből)
Célja kettős. Egyfelől az örök értel-
miséginek, a környezete, társadalma el-
lentmondásait felfokozottan megélő al-
kotói típusnak a tragikuma izgatja, úgy,
amint azt friss keletű drámai előzmények is
feldolgozták, például Peter Weiss Höl-
derlinje, ahol a címszereplő ugyancsak a
számára elviselhetetlen egykorú tár-
sadalmi ellentmondások szemlélésében-
megélésében tébolyodik meg; s ilyen mű
maga a Fej vagy írás is, melynek hősét tör-
ténetesen William Shakespeare-nek hív-
ták. Már ebben tetten érhető Bond kettős
érdeklődése: az értelmiségi, a művész
nem egyszerűen szemlélőként, kívül-
állóként van jelen, helyzete rosszabb
ennél: azt képzeli, a szellem emberére
nem vonatkoznak a szemben álló osztá-
lyok és érdekek megkötöttségei, és sza-
badon járkálhat oda-vissza közöttük. Hő-
sét Shakespeare-nek, illetve csak Willnek
keresztelve, Bondot korántsem az avoni
hattyú géniuszának működése érdekelte
(mint ezt Budapesten és nyilván
Londonban is elvárták volna tőle), ha-nem
az írói művekben testet öltő humanista
gondolatvilág és a földesúri osztály-hoz
tartozó író életmódja, magatartása közötti
konfliktus, amely a dráma végén „Willt"
öngyilkosságba kergeti: az írónak sincs
nyitott útlevele a szemben álló társadalmi
formációk között, s mikor Will végül
kénytelen leszámolni ezzel az illú-

Földi László (Kormos), Safranek Károly (John Clare) és Gaál Erzsébet (Patty)
Edward Bond A bolond című darabjának nyíregyházi előadásában

zióval, a művészidegrendszer megbosz-
szulja magát: a csomót csak a halállal
tudja átvágni.

Ha „Will" a kizsákmányolói életmód
és a néppel szükségszerűen szolidáris
életmű között próbált sikertelenül hidat
verni, A bolond John Clare-jénél a képlet
más, a mondanivaló hasonló. Clare
nincstelen parasztfiú, akire írói tehetsége,
„mezei" lírájának újszerűsége okán
felfigyel az uralkodó osztály, egy időre
fölkapja, kíváncsian körülszimatolja, az-
tán undorral elejti. Csakhogy ekkorra
Clare már saját osztályához sem tud
visszatalálni, ott bódorog a két osztály
közötti senkiföldjén, s a művészidegzet
most is megszedi a maga sápját: a hős
megtébolyodik. S ha erre azt kérdeznénk:
ugyan miféle aktualitása lehet e műnek
egy olyan társadalomban, amely már nem
tagolódik osztályokra, kivált nem e
tagolódás merev és irgalmatlan, XIX.
századi értelmében, erre a válasz a dráma
problémafelvetésének művészi
minőségében rejlik.

A bolond ugyan nem hibátlan alkotás -
nehezen találja meg fókuszát, s időnként
mind a cselekményvezetésben, mind a
jellemábrázolásban túlzásba viszi a bal-
ladai homályt csakúgy, mint a balladai
tömörséget -, de az előadott történet
mindenképp magába zárja a mindenkori
művész-értelmiségi tragédiáját, azét a
megjelölt lényét, aki kora ellentmondá-
sait testében viseli ki; akármivel azono-



Clare (Safranek Károly) és Mary (Varjú Olga) a nyíregyházi A bolond című előadásban
(Csutkay Csaba felvételei)

sul, nem tudja egy füst alatt aggályoktól
mentesen túltenni magát saját ügyének
tévedésein és igazságtalanságain, képte-
len elfogadni „a cél szentesíti az eszközt"
visszatérő taktikai változatait, és alkatá-
ból, küldetéséből következő empátiája
mindig kísértésbe viszi, hogy a másik fél
indokait és igazságait is megismerje,
megértse, netán át is élje; s idegrendsze-
rét embertársainál sokkal súlyosabban
terheli az adott korszak megoldhatatlan-
nak tetsző ellentmondásai közötti el-
igazodás minden gyötrelme. Ennyiben
John Clare - akibe Edward Bond nyil-
vánvalóan saját dilemmáit és belső drá-
máit írta bele - mai magyar értelmiségi
vívódások hordozója is lehet.

Témája aktualitását kiemelendő, Bond
nem vész bele XIX. századi viszonyok és
életrajzi adatok naturalista rekonstruk-
ciójába. Balladisztikus, részleteiben éle-
sen metszett, de sejtelmesen elmosódott
körvonalú képekben mutat be egy iszo-
nyatos társadalmat, ahol lelketlenek,
önzők és képmutatók az elnyomók, és
brutálisak, erőszakosak, egymással
szemben is érzéketlenek az elnyomottak.
Itt, a költő kivételével, mindenki azt a
szerepet játssza, amelyet a születés
véletlene vas törvényszerűséggel ráosz-
tott. Hideg, rutinszerű, irgalmat nem
ismerő elnyomásra véres, öncélúan is
kegyetlenkedő és kilátástalan paraszt-
rendülés felel, melyre a válasz az igaz-
ságszolgáltatás brutális osztályterrorja,
zivégzéssel és deportálással. Ebben a
(örnyezetben, a két tábor határvidékén H,
szeret, írja verseit és próbál eligazodni
John Clare, miközben folytatja a maga
paraszti életét, és feleségül vesz egy
földhözragadtan józan, gyötrelmei iránt
telesen süket parasztlányt. Helyzetének
kiúttalanságát épp a szerelem
szimbolizálja: miközben szinte
természetesnek /eszi, hogy Pattyvel kell
leélnie életét, és

drámai alkotásához). S ezt a nyugtalanító
hatást a több éves bizonytalankodás után
egyszer csak magára találó Salamon
Suba László rendezése egészen magas
színvonalon váltja ki. A koncepció nem
annyiban újszerű, hogy Bond művéhez
képest valami alapvetően mást mondana;
a rendező érzi, hogy a metafora
konkrétból és általánosból kevert kényes
egyensúlyát nem szabad fölbillenteni. Az
előadás újszerűsége e lidércnyomásos
balladai világ magyar színpadon szinte
előzmény nélküli, kísértetiesen
szuggesztív megvalósításában áll. A
nyolc kép mindegyikének erős, fojtogató,
már-már kétségbeejtő atmoszférája van -
mindegyik más, és mégis mind egyazon
rémálom stációja. Bár igen sok a szereplő,
és tágas a színpad - Benedek Mari kitűnő
játékterének egyetlen hang-súlyos és
állandó eleme egy kopár fa a háttérben -,
az ember helyzete ebben a térben kettős:
soha nem lehet egyedül, s ugyanakkor
mindig kietlenül, feloldhatatlanul
magányos. A nyitó kép például
idillikusan derűs is lehetne: karácsonyra
osztálybékét kötnek a szemben álló felek,
s a parasztok karácsonyi játékot
mutatnak be a kedélyesen leereszkedő
földesúri család előtt - ám a vidámság
csikorgatóan kényszerű, a játékba lefoj-
tott, egyelőre még cél nélküli vadság
vegyül, a földesúrék pedig úgy foglalnak
helyet, mintha bíróként készülnének
ítélni az örök vádlottakon. S bár az első
részben Bond még alig emeli ki Clare
figuráját környezetéből, Salamon Suba
megoldja a rendezői házi feladatot: szinte
kézzelfoghatóan érződik, miképp
ülepedik a szilaj, jókedvű és ábrándos
parasztlegényke bőrére környezetének
fojtogató hidegsége, miképp kapkodja
fejét az ugyan mások ellen irányuló, de
végső soron mégis mindig őt felsebző
terror, erőszak és brutalitás elől.

A rendező nem korrigálja az írót. Meg-
hagyja, nagyon helyesen, a képek zártsá-
gát, a cselekmény löketszerű előreugrá-
lását, ami csak fokozza a hatás kísérte-
tiességét, mivel az átkötések, az előkészí-
tés hiánya azt sugallja: a világ kiszámít-
hatatlan, itt mínden szörnyűség megtör-
ténhet. S mielőtt még megszületnék az
érvényes magyar Saved-előadás, Sala-
mon Suba azt is bebizonyítja, hogyha az
egész előadás arról szól, amiről szólnia
kell, akkor a beépített bomba sem robban
akkorát, hogy szétvesse az építményt.
Mert akár ott a hírhedett csecsemőmeg-
kövezés, úgy itt is van ilyen, magánál a
darabnál is többet idézett sokkoló

a biológiai-társadalmi parancs értelmé-
ben utódokat nemzenie vele, élete végéig
szenvedélyesen szerelmes Marybe, a
különös nomád cigánylányba, aki,
miután gondolkodás nélkül odaadta ma-
gát neki egyetlen eszeveszett ölelésre,
örökre eltűnik szeme elől. S mint aztán
egy későbbi megrendítő látomáskép -
amilyen Bond legtöbb művében akad, s a
Lear király viharjelenetében gyökerezik -
utal is rá, ha megtalálná a lányt, akkor se
lenne boldog vele. Clare számára Mary
több önmagánál - a soha el nem érhető
megnyugvás és belső harmónia szimbó-
luma.

A szörnyű ifjúkori élményeket követi a
rövid londoni tündöklés - Clare itt már
elveszíti a fonalat. Nem érti, miért kapták
fel, s nem érti, miért ejtik el, csak azt
tudja, hogy a kékharisnya úriasszonyok
és verselgető, reakciós tengernagyok
világában is éppoly idegen, mint lesz
majd azután ismét otthon, Patty mellett,
a nyomorban és az éhezésben. Paraszt-
ként élni már nem tud, s így a száraz
kenyeret se képes megszerezni övéinek,
mint költő pedig már nem kell a fizetőké-
pes uralkodó osztálynak, s - legyünk
optimisták - még nem kell írni-olvasni
sem tudó saját osztályának. Így aztán a
jótékony földesúr meg a jótékony tiszte-
letes - balladai homályban hagyott moti-
vációtól sarkallva - tébolydába csukatja,
s hosszú élete végéig gondoskodnak
ápolási költségeiről. Szétesett, tagolt
beszédre sem képes roncsként látjuk
utoljára.

Az ilyen típusú darabból közönség-
siker soha nem lehet, rétegszínház ez,
ámbár valóban a javából. Nemcsak hogy
nem szórakoztat, de katarzist sem hoz,
amely kielégítene - ezzel szemben nehéz,
lidérces álomhoz hasonlóan tar-tósan
nyugtalanít (hasonlóan századvégünk
úgyszólván valamennyi jelentős



elem: a tiszteletes levetkőztetése a zen-
dülő parasztok által. E mozzanat itt - s
ezt a nem túl nagyszámú, de igen figyel-
mes és jól reagáló közönség vissza is iga-
zolta - egyike ugyan a csúcspontoknak,
de semmivel sem tanúskodik több bruta-
litásról, mint amennyit a szeretkező Clare
és Mary összefonódott teste körül
érzéketlenül járkáló vadőrök, a csupasz
ököllel egymásnak uszított két bokszolót
biztató úri társaság vagy a védence el-
adatlan könyveit kenetteljesen, kezét
mosva visszaszállító Mrs. Emmerson
magatartása sugall.

A képek megformálásán képzőművé-
szeti íhletés érződik; Bosch, Brueghel és
Hogarth világát idézi a színpad, s bizo-
nyára minden néző magával visz néhány
pontosan komponált s ugyanakkor exp-
resszíven dinamikus képet. Itt már szub-
jektív a válogatás; én elsősorban az élén-
ken világított Hyde Park-i pszeudo-idill
pasztellszíneit és az idillben tévetegen
bolyongó Clare képét őrzöm, valamint a
tébolydából rövid időre megszökött hős
fantasztikus vizióját, ahogy a kopár szín-
padon ott látja magát életének két arche-
tipikus és megközelíthetetlen kísérője, a
feláldozott bokszoló maszkjában meg-
jelenő kivégzett parasztvezér és a fodros,
ciklámenszín ruhájában lúdbőröz-tető
kedélyességgel pipázó Mary között.

A nyíregyházi társulat nem áll sztár-
színészekből, s a népes szereplőgárdában
kevesen nyújtanak kiugró alakítást. Há-
rom ilyen említhető: Gaál Erzsébet sér-
tődötten szenvedő, jelentéktelenségé-ben
kőkemény, érzéketlenségében meg-
ingathatatlan, megalkuvásában elvien szi-
lárd Pattyje; Varjú Olga, aki Maryből
elemien szilaj, telivéren érzéki s mégis
megfoghatatlan, ködképként elillanó
alakot varázsol; Földi László, aki Clare
barátja, Kormos szerepében nemcsak
markánsan keserű parasztvezért alakít, de
olyat is, aki mintegy megjelölve, a vereség
biztos tudatával megy sorsa elébe. A
Clare-t játszó Safranek Károly-nak igen
nehéz feladat jutott: ő az egyet-len,
akinek a mozaikszerűségen belül
valamilyen szerves folyamatosságot kel-
lene érzékeltetnie. Safranek jó, mint
forróvérű, álmodozó parasztsiheder, jó,
mint hasadt lelkű poéta, s jó, mint koz-
mikus vereséget szenvedett őrült - de
neki dolga lenne az is, hogy megsejtesse a
parasztfiúban az intellektuelt, s mindket-
tőben a téboly eljegyzettjét - igaz, ha ezt
megoldaná, mindjárt az év színészének
címére is aspirálhatna. Más okból nehéz a
rendkívül stílusérzékeny Schlanger

András feladata. Bond ugyanis, mint már
utaltunk rá, szívesen ismétel motívumo-
kat, s mint a Fej vagy írásba Ben Jonsont,
A bolondba is beépített, Charles Lamb
személyében, egy olyan közismert írót,
aki a kor társadalmába való beilleszke-
dést s az ezért fizetendő árat modellálja.
Csakhogy nálunk Charles Lamb sem
ismertebb John Clare-nél (a Shakespeare-

mesék ellenére sem), s így a Bond által
rábízott jelentéstartalom is csak
töredékesen érvényesülhet. Schlanger
színes, jellegzetes literátus ficsúr figurája
voltaképp érthető, csak a ráruházott
hangsúlyos funkció nem nyer kellő indo-
koltságot.

A lényeg azonban az, hogy egyetlen,
alapvetően fals alakítástól - Korompai
Vali Mrs. Emmersonjától - eltekintve az
egész társulat jóformán hibátlan összjá-
tékkal szolgálja ezt a nagyon igényes elő-
adást, amelyet jó lenne mielőbb, de leg-
később az országos színházi találkozó
alkalmából Budapesten is látni. Hadd
kanyarodjunk befejezésül vissza a jelen
írás kettős tematikájához: szórakoztatni
krónikusan nem tudunk. Felrázni, meg-
rendíteni, sokkolni már inkább - bár
ilyen szinvonalon azért elég ritkán.

Lanford Wilson: Mint két tojás (dunaújvárosi
Bemutató színpad)

Fordította: Zilahi Judit. Díszlet jelmez: É.
Kiss Piroska. Munkatárs-dramaturg: Zsótér
Sándor. Rendezte: Bálint András.

Szereplők: Egri Kati, Márton András.

Edward Bond: A bolond (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)

Fordította: Szász Imre. Zene: Dés László.
Dramaturg: Upor László f. h. Díszlet-jelmez:
Benedek Mari m. v. A rendező munkatársa:
Fülöp Angéla és Gönczy Agnes. Rendezte:
Salamon Suba László.

Szereplők: Safranek Károly, Juhász György,
Földi László, Tóth Károly, Horváth László
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A konformizálódás
drámája

Calderón drámája
a Radnóti Miklós színpadon

Nemzedéki drámává lett Az élet álom

Szinetár Miklós rendezésében a Radnóti
Miklós Színpadon, anélkül hogy a leg-
csekélyebb erőszak esett volna Calderón
címében szállóigévé vált művén. (Maga a
darab már kevésbé bizonyult népszerű-
nek honi színpadainkon, jelen bemutató
mindössze a negyedik az 1924-es, Hor-
váth Jenő rendezte nemzeti színházi elő-
adás óta.) Mi több, e mostani interpre-
táció ismeretében újraolvasva a drámát,
kiderülhet, hogy korántsem pusztán egy
metafizikus világkép költői megjelenítése,
a valóság látszat voltáról elmélkedő
filozofikus példázat a mű; s hogy - ennek
fényében - Calderón lényegesen több
dramaturgiai érzékkel bírt, mint vélhet-
nők a kritikák tükrében rekonstruálható
korábbi előadások és egyéb értelmezések
alapján. Calderón drámájában ugyanis -
annak ellenére, hogy sűrűn hangoztatják -
valójában senki sem hiszi, hogy „az élet
álom". (Legalábbis a cselekményből ez
nem következik.) Legfeljebb Segismundo,
a jussától egy baljós jel miatt születése
pillanatában megfosztott trónörökös -
akivel éppen ezt akarják elhitetni -, de ő
is csak átmenetileg. Hajlamos ugyanis
arra, hogy jobban higgyen saját
érzékeinek, saját tapasztalásának, mint a
látszatnak, a hiedelmeknek. „Meglátom,
ha megöllek 1 Mi a való s álom" -
mondja meglehetős racionalizmussal
Clotaldónak, rabságában volt őrizőjének,
amikor az inti a frissen kapott
hatalomban szertelenül tobzódó Segis-
mundót: lehet, hogy az egész csak álom,
s keserű lesz az ébredés. Holott Clotaldo,
Basilio király tanácsosa, valamint az
értelmi szerző, maga a király tudja csak
igazán - az udvarral s a nézővel együtt -,
hogy Segismundo nem álmodja, hanem
éli a valót. Erről egyébként - rövid meg-
ingás után - maga Segismundo is megbi-
zonyosodik, amikor Rosaura, leleplezve
kilétét, önnön személyében válik a racio-
nalitás bizonyítékává: ha Segismundo
találkozott már vele börtönében nyomo-
rúsága, majd a palotában uralkodása ide-
jén, s ha minderre Rosaura is emlékezik,
akkor vagy semmi sem volt álom, vagy
minden az - ez viszont az egyén szem-


