
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
Attila, Mátrai Tamás, Szigeti András, Gaál
Erzsébet, Varjú Olga, Molnár Erika, Bárány
Frigyes, Korompai Vali, Schlanger András,
Szabó Tünde, Stettner Ottó, Katona Zoltán,
Pitz Katalin.

SZŰCS KATALIN

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-



pontjából tulajdonképpen egyre megy. A
tétel kimondása tehát, mely szerint „az
élet álom", semmiképpen sem lehetett
Calderón célja, még ha valóban többször
elhangzik is a drámában. E felismerés
ugyanis aligha késztethette volna Segis-
mundót - lévén, hogy rájött, nem álom
volt az uralkodás - arra, hogy megváltoz-
zék, hogy bosszúszomjas gyilkosból em-
berséges uralkodóvá váljék. Akkor hát
mi? - ez az egyik kulcskérdése a drámá-
nak, megválaszolás híján pedig drama-
turgiai buktatója, aminek következtében
látszólag egy tételdráma teljesedik ki
dramaturgiailag logikátlanul. Pedig Se-
gismundo válaszol e kérdésre a dráma
végén, amikor ekként szól: „Bámultok?
Hökkenve néztek? / Hisz egy álom volt
tanítóm, / S most szorongok, s egyre
félek; / Hátha arra ébredek, hogy /Újra a
börtön-fenéken / ,Rothadok!. . . S ha
mégsem így lesz /Úgy is álmomat dicsé-
rem: / Az mutatta meg nekem, / hogy a
boldogság tünékeny, / Elrepül, akár az
álom;" (Kiemelés Sz.K.) Sokkal inkább
mértékletességre intő bölcs belátás ez,
semmint metafizika. Segismundo utólag
már pontosan tudja, az „álom" figyel-
meztetés volt, a hatalom, az erő figyel-
meztetése. Majdnem mindegy, hogy az
erőt földi avagy földön túli hatalomnak
tulajdonítja-e, a lényeg a következtetés,

annak belátása, hogy az élet, a „sze-
rencse" forgandó, „Ám kisebb lesz a csa-
lódás, / Hogyha készülünk reája; / Csú-
fot űz a veszéllyel, / Kinek semmi habo-
zása." Vagyis Segismundo tanul a neki
szánt példázatból, de tanulhat (tanulha-
tott) belőle a vele szemben álló hatalom
is. „Ha a törvény gaz, hamis, / Ne engedj
királynak is" - vágja a királyi hatalomra
hivatkozó szemébe Segismundo. Meg-
békélése, fegyverletétele apjával, a
királlyal szemben az emberi akarat
győzelme a sorsszerűségbe vetett hit
felett („Hogy magam csalatkozásra, /
Vagy a kockázatra szánjam, / Mely az
emberi erőt / Dirigálja megalázva? / Hát
ilyen nincs, nincs bizony"), a lojalitás
győzelme a lázadás szelleme felett, a
törvényesség békés győzelme a
törvénytelenség felett, ami - annak
ismeretében, hogy Calderón élete végén
az udvar tiszteletbeli káplánja volt - talán
nemis meglepő. Mindenesetre Az élet
álom (vagy inkább „Őrület" - ez is
Calderón!) sokkal inkább társadalmi,
semmint filozofikus - noha nyilvánva-
lóan filozofikus gondolatokkal terhes -
dráma. Nem Calderón világképének irra-
cionalizmusát vitatom, csupán e prob-
léma középpontba állítását a mű értel-
mezésében. Gondoljunk például Clarin,
Rosaura apródjának alakjára, aki a maga
józan eszével s némi malíciával ekként

kommentálja majdnem trónra kerülését
(ami egyébként a „tévedések vígjátéka"):
„Tyüha, már nem tréfa ez! / Vagy szokás
tán e hazában, / Hogy naponta egy-egy
embert / Fognak és tömlöcbe zárnak, /
Másnap trónra ültetik, / Majd bezárják
újra?" A szerző szavai ezek is, aki ennek
alapján nem éppen egy tekintetét a földi
hatalmaktól áhítatos-finnyásan elfordító,
a metafizika bölcselmeibe merülő
költőnek tetszik.

És itt van még a dráma másik kulcskér-
dése, amely ugyancsak egy koherens
értelmezésben nyerhet dramaturgiai iga-
zolást, ellenkező esetben pusztán a szer-
zői öncél szülötte, az tudniillik, miért
határoz hosszú évek multán Basilio
király úgy, hogy ujjat húzva a sorssal, a
hajdani baljós jelekkel, mégis próbára
teszi fiát, s a trónra ülteti. Maga Basilio
ekként válaszol erre: „Van-e törvény,
mely kívánja, / Hogy másnak meggáto-
landó / Zsarnokságát, azzá váljak / Én
magam (...) S tévedésnek is mi gyáva: /
Ily könnyen felülni, s hinni / Jósjelek iga-
zában." Egy bölcs, törvénytisztelő ural-
kodó szavai ezek, aki ha vétett is, a köz
érdekében vétett, de aki hajlandó ko-
rábbi tettének felülvizsgálatára, korrigá-
lására; aki - mint mondja - nem felejti
Seneca „Mondását, hogy a király csak /
Szolga, a Respublica / Alázatos rabszol-
gája". Akihez tehát lehet, érdemes lojá-
lisnak lenni, akivel meg lehet kötni a
kompromisszumot. A dráma befejezésé-
nek tükrében nyer értelmet ez a mozza-
nat is.

Ezt - a természetesen így is meglehe-
tősen korhoz kötött - jelentést közelíti a
mához Szinetár Miklós rendezése ma-
gától értetődő könnyedséggel, amikor
nem egyes aktualizálható mozzanatait
(hatalom és egyén viszonya, az egyén
kiszolgáltatottságérzése, a létbe vetett-
ség tudata, az emberi erőbe vetett hit
stb.) erősíti föl a drámának, hanem
„egyszerűen" mai szemmel olvasva, egy
koherens értelmezést bont ki a műből.
Nem elszakítva, hanem összekapcsolva,
egymás által értelmezve az egyes moz-
zanatokat, aminek következtében a na-
gyon is aktuális jelentés megőrzi a dráma
eredeti teljességét. (Még a szöveghúzás
sem hat ez ellen.)

Szinetár egyszerre konkretizál és ál-
talánosít; eloldja némileg a művet a me-
tafizikától (azáltal, hogy nem helyezi
középpontba az élet-álom problemati-
kát), ugyanakkor egyetemesebbé tágítja
az utódlás kérdését. Rendezésében Basi-
lio király és Segismundo személyében

Clarin (Verebes István) és Segismundo (Nemcsók Károly) Az élet álom című drámában
(Radnóti Miklós Színpad)



a még erejük teljében lévő apák s a már
helyet, mozgásteret, felelősséget köve-telő
fiúk nemzedéke kerül szembe egy-mással.
Ebben a felfogásban megnő Basilio
szerepe és felelőssége; már nem pusztán a
bölcs, a jó, a fiúi szertelenséget joggal
(népe védelmében) visszaszorító uralkodó,
hanem a stafétabotot átadni készülő apa,
akin Segismundo nem ok nélkül kéri
számon neveltetését. Átértékelődik ezáltal
maga a próbatétel is, hiszen látszólag lehe-
tőséget ad, kimenetele azonban valójában
előre elrendeltetett. Nem a sors, hanem a
nevelés által. Ahogyan maga Segismundo
olvassa apja fejére a dráma végén: „hogyha
még / Bátor tisztalelkűségem, /Örökölt
királyi vér és / Hősi szív folytán szerénynek
/ S engedelmesnek születtem / Volna is
tán: ez az élet- / Mód, ez a neveltetés /
Elvadítja emberségem / S minden jótu-
lajdonságom." (Meglehetősen racionális
magyarázat Calderóné.)

Ennek szellemében Nemcsák Károly
Segismundója az előadásban nem elvete-
mült, vérszomjas bosszúálló, a jóslat betel-
jesítője. Megítélésére alkalmatlanok a jó és
rossz kategóriái. Egyszerűen illetlenül,
„neveletlenül" viselkedik. Pajkos, majd
dühöngő kamasz. Nem ő, a vele szemben
támasztott elvárások rosszak. Nem visel-
kedhet szalonképesen, mert nem tudja az
„etikettet". Olyan helyzetbe kerül, amit
nem ismer, amire nem készítették föl.
Óvatosságból. Hogyne élje bele magát túl-
ságosan. Hogy ha netán nem sikerül a
kísérlet, még viszonylag fájdalommentesen
legyen visszavonható. A bizalmatlan
óvatoskodás az egyik oldalon, s a szükség-
képpen meg nem felelés a másikon. A rab-
ság időszaka - a szó közvetlen jelentésétől
elszakadva - a nevelés szimbólumává válik.
A - meglehet, képmutatásnak tetsző - jó
szándék atyai részről vitathatatlan. Az
óvatosság érthető, de elfogadhatatlan.
Kettejük kompromisszuma a
„legigazságosabb-nak" látszó út. Amiben
azért benne van a leköszönni nem akarás -
emberileg érthető - kényszere, s az a
felismerés is, hogy alkalmazkodni kell a
körülményekhez s az elvárásokhoz, ez a
legtisztább út az érvényesüléshez. Igazságok
és megalkuvás mindkét oldalon. Ítélkezés
nélkül szerencsére. Csupán Nagy Sándor
Tamás mindvégig a lehetőséget ugrásra
készen leső Astolfója (Segismundo
kudarca esetén ő a trón várományosa)
jegyzi meg a darab végén nem éppen
lelkesen: „Változás a jellemben", s az ugyan-
csak kortárs - és Egri Kati alakításában
ugyancsak kor-társ - Rosaura nem kevés
gúnnyal: „Mily okos! / Es mily figyelmes."
Astolfo malíciája a csalódottságé, Rosauráé
már inkább jogos rosszallás.

A Radnóti Színpad parányi színpadán -
mert nem metafizikus avagy filozofikus
látomást, hanem emberi kapcsolatokat
ábrázol Szinetár, az előadás itt is „elfér" -
a lojalitás drámájából a konformizálódás,
a konszolidálódás drámája lett. Apa és fia
kompromisszuma ezt koronázza meg,
némi keserű felhanggal.

Több kritika elmarasztalta az előadást a
színészi játék eklektikusságáért. Holott ez
esetben szinte magától értetődő -
mondhatni a kifejezés eszköze -, hogy
színészileg nem egy nyelvet beszél az
apák és fiak nemzedéke. Megfontoltan
tiszta, kicsit emelkedett retorikájú Mádi
Szabó Gábor Basilio szerepében, vagy
Keres Emil a tanácsos, Clotaldo szerepé-
ben. Csak úgy sugárzik róluk a higgadt -
de jó szándékkal teli - magabiztosság, az
önelégült bölcsesség. Keres Emil kis
zavarodott hadarásai jelzik: szégyelli a
múltján éktelenkedő foltot - a messzi
külhonban született gyermek cserbenha-
gyását -, s most, utólag próbálja ezt min-
den erejével jóvátenni. Velük szemben a
fiatalok, Nemcsák Károly, Egri Kati,
Nagy Sándor Tamás „maibbak", szerte-
lenebbek, beszédük „csiszolatlanabb",
kevésbé lekerekített. Időnként sutábban

szól ajkukról a verses szöveg. S a kettő
között ott a szemüveges, deresedő sza-
kállú, örökifjú, mert örök lekésett, örök
átvészelni igyekvő bölcs rezonőr, Vere-
bes István az apród, Clarin szerepében,
aki időnként előbotladozik, felteszi a
maga kis kérdéseit, kommentál, és lenyű-
göző természetességgel, „folyékonyan"
beszéli a verset. Az mára sors - és Calde-
rón - fintora, hogy éppen ő keveredik bele
mindenbe, s ő hal meg, akinek pedig
egyetlen célja volt: a kívül maradás.

A jelmezek eklektikussága - szürke
öltönyök és a spanyol, valamint egy
mesebeli udvart idéző palástok kevere-
dése - már kevésbé szerencsés, amint-
hogy a csíkos háttérfüggönyök és bútorok
jellegtelensége is, de ez a gondolatilag
tiszta és izgalmas előadás hatását sze-
rencsére nem igazán csorbítja.

Pedro Calderón de la Barca: Az élet álom
(Radnóti Miklós Színpad)
Fordította: Jékely Zoltán. Színpadra alkal-

mazta és rendezte: Szinetár Miklós. Díszlet:
Fehér Miklós. Jelmez: Szekulesz Judit. Zenei
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Szereplők: Mádi Szabó Gábor, Nemcsák
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