
Forgács Géza alakjának felszíne könnyű
karakter Balázs Péternek. Nevetséges,
piti kis karrierista - és Balázs nem is igen
néz e színészileg hálás felszín mögé.
Elkönnyíti a szerepet - igaz, az író lehe-
tővé is teszi számára. A rendező - úgy
tűnik - szintén.

A fiatal újságíró szerepként is, jellem-
ként is ellentmondásos: a két véglet
között hullámzik. Hol ő a legharcosabb
forradalmár, hol a leghangosabb megal-
kuvó. Rudolf Péter egy ideig küzd a sze-
repe egységéért, aztán feladja: ekkor, a
legvégén, magányosan a legjobb.

A rendezőség tagjainak szerepét - a
felsőbb vezetést - vázlatosra, de isme-
rősre írta Csurka. Legjobb közülük Szűcs
elvtárs - keresztneve az elvtárs -, akit
Szombathy Gyula játszik, visszafogottan
és belülről hitelesen. Alakításának eré-
nye részint az, amit elkerül: a karikatúrát
ugyanis; részint az, amit eljátszik: a sze-
repével, funkciójával ízig-vérig azonos
embert.

A két versenyzőt, az amatőr parodistá-
kat Pap Vera és Eszenyi Enikő játssza.
Hálásan és jól: akkor történik valami a
színpadon, amikor ők lendületesen be-
rontanak. Kár, hogy a későbbiekben
jelen-létükhöz kissé patetikus,
disszonáns szöveg társul.

A gondnok - Sipos András - és az örö-
kös zsűrielnök, Sornyitó Jenő - Kende-
resi Tibor - egy tőről fakadó két szerep.
Hanem ennek az előadásban nyoma
sincs.

Fontos műve lehetett volna Csurkának
ez a Vizsgák és fegyelmik. Nagy kár, hogy
a dráma nem ér fel a mondandóhoz.
Következésképp az előadás sem.

Csurka István: Vizsgák és fegyelmik (Pesti
Színház)

Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Jánoskúti
Márta. Mozgás: Novák Ferenc. Zene: Rossa

László. A rendező munkatársa: Rozsnyik
László. Rendezte: Horvai István.

Szereplők: Balázs Péter, Vallai Péter, Tahi
Tóth László, Tábori Nóra, Rudolf Péter, Sipos
András, Szombathy Gyula, Korognai Károly,
Horváth László, Eszenyi Enikő, Pap Vera,
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TARJÁN TAMÁS

József, az árva gyermek

A szivárványszínű köntös Debrecenben

Magyarországon viszonylag kevéssé is-
mert, de tekintélyes drámaíró darabját
vitték színre a Csokonai Színházban.
Méghozzá az évadnyitás szokásosan szép
és feszültségteli ünnepénél is ceremo-
niálisabb körülmények között, megadva
a módját. Barrie Stavis amerikai szerző,
aki már túlhaladta a nyolcvanadik élet-
évét, nem volt rest hazánkba látogatni, és
a próbafolyamat utolsó szakaszában sze-
mélyes jelenlétével, tanácsaival segítette
a társulatot. S bizonyára a fáradhatatlan-
ságával, eszmecserére mindig kész szel-
lemével, töretlen optimizmusával. Ó volt
az, aki - nyilván őszinte örömmel - már
a premier napján is, a sajtótájékoztató
keretében a legtöbb jót mondta el A szi-
várványszínű köntösről. Természetesen
nem a maga művét tömjénezte: Pinczés
István rendező és színészei munkáját
illette kivételesen meleg hangú elisme-
réssel. Nemcsak udvariasságból. Drámá-
jának esetleges későbbi kiadásaiba tervei
szerint beékel majd olyan instrukciókat,
amelyek a debreceni produkció egy-egy
találó megoldását őrzik s javallja a szín-
házaknak. Ha Barrie Stavis lelkesedésé-
ben távolról sem tudunk maradéktalanul
osztozni, a társulat és az író találkozása
értékes pillanatot hozott, nem maradt
pusztán kölcsönös gesztus. Pinczés Ist-
vánék a maguk eszközeivel hozzájárul-
tak ahhoz, hogy egy dráma teljesebb éle-
tet élhessen a jövőben.

A szivárványszínű köntös a Modern
Könyvtár sorozat Stavis-kötetében látott
napvilágot 1982-ben. A Kard és kiáltás
további két színművet is tartalmazott, de
szükségképp nem nyújthatott teljes raj-
zot a tetralogikus építkezésű drámacik-
lusokról, melyekben az író gondolkodik.
Stavis most bemutatott alkotásáról a
következőket vallotta a vele interjút
készítő Turi Gábornak: „A szivárvány-
színű köntös nagyon közel áll hozzám; ez
a művem van legjobban átitatva politiká-
val. Ugyanakkor eddig kevés, mindössze
öt bemutatója volt - az Éjféli lámpást már
több mint kétszázszor vitték színre -,
ezért egy kicsit árva gyermekemnek ér-
zem. Ennél fontosabb szempont volt
azonban, hogy amikor májusban Magyar-
országon jártam, találkozhattam Pinczés

Istvánnal, és láthattam Tóték-rendezését,
ami nagyon tetszett, és kíváncsivá tett a
bemutatóra.» (Az Éjféli lámpás negyven
évvel ezelőtt keletkezett Galilei-dráma.
Döntő része volt az igazabb, nyersebb
színházat akaró „off-Broadway"
mozgalom kialakulásában. A kiadói el-
képzelések szerint ez is hamarosan meg-
jelenik magyarul.)

Akárcsak Barrie Stavis számára a Jó-
zsef-dráma - úgy maga a bibliai József is
kissé árva gyermek. Nem családi érte-
lemben persze, hiszen mint a közismert
történetből s annak számos földolgozá-
sából tudjuk, anyja, Ráchel és atyja, Já-
kob is szerepet játszottak megpróbáltatá-
saiban, s volt további tíz testvére, akik
nemigen szívelték őt. József az álmodó
emberek, a nagy utópisták árvaságát éli
egész sorsában. Ezért telik a tekintetet a
magasba, az égre fordító szivárvány és a
kuksoltató verem - mintegy menny és
pokol - között az élete. Szilassy Zoltán
drámafordítását helyenként nehézkes-
nek érezzük - ám nem ritka találó magya-
rításainak legjobbja épp az, hogy a cím-
ben (a szegényesebb Coat of Many Colors
helyett) a szivárványszínű jelzőt hasz-
nálja. Poétikus szó: a szépségeszmény-
nyel, a zivatarok elmúltával, az álmok
festőiségével egyaránt társítjuk. József a
kivételességét, méltóságát, igényességét,
a lélek ünnepét hangsúlyozza a szivár-
ványszínű köntös viselésével a szegény
ruházatú társak között. Szándéka lenne
díszbe öltöztetni az egész világot. A
reformok rációja és a közös munka révén
teremtene általános jólétet. Ezért fölfelé
néző, szivárványbiztatást kereső ember.

De ő sem épp hiba nélkül való. A ver-
met, amelybe belévettetik, amely jelké-
pesen, kudarcaiban is nemegyszer osz-
tályrésze, s amely végül a sírgödre lesz,
némiképp meg is érdemli. Örökös álmo-
dásában, a folytonos tettre serkentésben, a
humortalan megszállottságban, a maxi-
malizmusban életidegensége is testet ölt.
Tudása nem válik bölcsességgé, mert
egyebek között a hajlékonyságot, a nem
szivárványos lelkekhez való testvéri hoz-
záhangolódást is nélkülözi. Időnként ki-
ütközik belőle a ridegség, s hajlamosak
vagyunk azt hinni: ha keménységet
parancsol magára, a lelke is csak kietlen
verem.

A bibliai történetet: a Jákobtól dédel-
getett József első, meghökkentő-szép ál-
mait, a testvérek ármányát, a Putifárné
érzéki csábításával való szembeszegülést,
a fáraótól Egyiptomban magas tisztségre
emelt férfi áldásos tevékenységét, a test-
vérekkel való újbóli találkozást, majd a



példázatos história végső kifejlését Stavis
azzal a kötődéssel - és azzal a szabad-
sággal - kezeli, amely megszokott kettős-
sége az átdolgozásoknak. Nemcsak a szi-
várvány és verem szimbolikában: a dráma
hangütésében is szívesen rugaszkodik
szélsőségekig. A pátoszt például gyakran
fordítja át váratlanul is iróniába. Előnyös,
de nem eléggé radikális választása a debre-
ceni előadásnak, Pintizés István rendezésé-
nek, hogy inkább az irónia felhőjátékát
engedi megjelenni, s amikor a szivárványt
óhatatlanul megfestenék a nagy szavak is
- melyek más műveiben sem idegenek
Barrie Stavis erős emberiséghitétől, a kitel-
jesülő jövőbe vetett bizodalmától -, épp a
néha zavaró szivárványosságtól tartózko-
dik. A szivárványszínű köntös megtépett-
sége József álmainak is jelképe.

Az előadás elegyessége csökkenthető
lett volna, ha a narrátorral megsegített
epikus színház egyértelműen a jelzéses,
elvont közelítés mellett dönt, vagy föl-
vállalja a történetnek a Bibliából is ki-
hallható realitását. A politikum vaskos, az
álom finom. Az író bízik abban, hogy a
kettő összebékíthető; Pinczés pedig hol
hisz neki, hol nem. Ezért József időnként
olyan sótlan alaknak hat, aki csak közhe-
lyekkel fordul embertársaihoz. Ahogyan
Rúben emlékezik (mint narrátor): „Évek-
kel ezelőtt József azt követelte tőlünk, a
fivéreitől, hogy higgyünk benne. Azt
mondta nekünk: Úgy kell szeretnetek,
amilyen vagyok. Válaszképpen bedobtuk a
verembe. Idők múltán József megtanulta,
ahhoz, hogy valaki higgyen benne,
szükséges a bizonyíték, melyet az ő saját
munkája szolgáltat. De annak ellenére,
hogy már akkor azt mondhatta: Szeretne-
tek kell, mert ilyen vagyok, és mega mun-
kám eredménye által hatalmassá váltam -
újra és újra verembe került. Azután meg-
állta a helyét a fáraó előtt, aki kiemelte a
veremből, és kormányzóvá tette. Akkor
József rájött, hogy a hit és az eredményes
munka mellé szükséges a jó szándék is.
Végül tehát így szólhatott: Szeretnetek kell
engem, mert olyan vagyok, amilyen, mert
hatalmas vagyok, és mert tisztességesek a
szándékaim. Most pedig látni fogjátok,
hogy Józsefnek még mindig van mit
tanulnia..."

Van bizony. Éppen a gondolkodásnak
ezektől a szegényes formuláitól kell meg-
szabadulnia. A József-típusú egyéniség a
modern reformpolitikusoknak is altere-
gója, aki a gyakorlati cselekvés területén
is megállja a helyét. Egyiptom gabona-
raktárait is van ereje megnyitni, midőn az
éhínség fenyeget. Legnagyobb szabású,

döntő tervét: a Nílus szabályozását, a
víz-tározók kiépítését már nem sikerül
meg-valósítania. Ellenlábasai a természet
isteni rendjét féltik a természet emberi
rendjétől.

Szomjúzó birodalomnak, szomjúzó
népnek inni adni: az álmodó ember, a
poéta jellegzetes, gyönyörű gondolata
(ezért is törné össze költőiségét, ha a
vizet az olajjal helyettesítenénk be, ahogy
annak értelmezési lehetőségét Stavis föl-
veti, így aktualizálva gyors mozdulattal
drámáját). A reformer új csatornákat és
medencéket már nem képes rajzolni
Egyiptom térképére. Valószínűleg ezért
fénylik messzebbre tőle a szivárvány,
mint a kevésbé lírai forradalmár típustól.

A Pinczés István rendezte előadás a
kritikát, sőt időnként az alak gunyoros
leleplezését is vállalva mégis - és joggal -
a példaemberséget domborítja ki. Igen
jó, monumentális látványával hatásos a
dráma tere: a Pilinyi Márta tervezte ha-
talmas piramis. Á mozdíthatatlannak tet-
sző mértani forma a súlyosság, a teljes-
ség, a bevégzettség érzetét kelti; a pira-
mis: maga Egyiptom, maga a fáraó. Ez a
primér ötlet aligha lenne elegendő a tel-
jes előadásra, így háta nagy kőtömb meg-
mozdul, olyan belső helyszíneket, tere-
peket, zugokat nyitva, ahol A szivárvány-
színű köntös valamennyi epizódja elfér.
Ezek a színváltozások már nem mente-
sek némi erőltetettségtől és ügyetlenség-
től, de továbbra is jól szolgálják a Barrie
Stavis darabját átható metaforikusságot.
Kiváló megoldás, hogy a piramis „koro-
nája", vagyis inkább betetőző záróköve
maga a fáraó ténylegesen is. Sárközy
Zoltán egekből érkezése indokolt, hiszen
az uralkodó istenült lény. Az óriási kő-
gúla az ő magasban trónolásától teljese-
dik ki. Megjelenésének pompája - és a
látvány, a magasban hintázás grotesz-
kuma megadja Sárközy számára beszéd-
nek és viselkedésnek azt a polifóniáját,

amit ő máskor is elegánsan, a figura tit-
kait csak részben fölfedve, izzásában is
távolságtartással szokott képviselni. Az
is lehet szegénység, hogy az urak urának
mindene van, csak nincs verme, és nincs
szivárványa. Neki a kötelességsors jut,
fáraói szerepének jobbára tisztességesen
igyekszik megfelelni, de nem mindig van
módja azt tenni, amit legjobb meggyőző-
dése diktál. Sárközy Zoltán fáraóját néha
már-már elragadná a hit, hogy fölvirá-
goztathatja birodalmát - aztán jobbnak
látja visszahúzódni a passzivitásba, a még
csak nem is cinikus legyintés mozdulatá-
val hárítva el a felelősséget. József halá-
láért az ő erélytelensége is számadással
tartozik: Putifárné - itt Potifárné: Vasní -
egy „Hallgass! Nem kérdeztelek!"-kel
torkolhatja le (Stavis drámaszövege sze-
rint a fáraó tudomásul veszi, hogy József-
nek „csak a fehér csontjai maradjanak",
és „hátat fordít, összegörnyed. Nagy
köpenyével eltakarja az egész testét, a
fejét és az arcát is, hogy csak alakjának
körvonalai látsszanak. Olyasféle, mint
egy össze-zuhant múmia. . ." Ha
kifogásoltuk is az író olykori
bizonytalankodásait a külön-féle drámai
megszólalások mezsgyéjén, költői
erejéről itt ismét meggyőz - a szi-
várványszínű köntös álmára a múmiakö-
pönyeg verme válaszol.)

Az előadás igen sok szereplője nem-
egyszer egy tarka képeskönyv képzetét
keltve úrias nyugalommal vagy épp sza-
pora izgatottsággal közlekedik a színpa-
don. Az ő játékuk, akárcsak az egész pro-
dukció, a második részre fűtődik föl,
amikorra már beletanulunk Barrie Stavis
szertelenebb dramaturgiájába. Varga Éva
(Aszenat hercegnő), Dánielfy Zsolt (Rú-
ben) és Kóti Árpád (Arraffi) figuraterem-
tése őrződik meg elsősorban emlékeze-
tünkben, bár nekik is csupán egy árnya-
lattal nyílik gazdagabb lehetőségük a jel-
lemzésre, mint kéttucatnyi társuknak.

A szivárványszínű köntös. Várday Zoltán, Farády István és Korcsmáros Jenő a Csokonai Színház előadásában



A darab valójában József, a fáraó és
Potifárné drámája. Korcsmáros Jenő Po-
tifárja is csak a szereplők külső körét
lop-hatja bele e három alak egymást
váltogató szövetségébe és csatározásába -
ízes játékkal, a tapasztalt kormányzó
„kitermelt" nyugalmával. Egyiptom
kormányzójától nincs mit félnie, hiszen
a fáraó úgyis mérhetetlenül nagyobb úr
nála. A feleségének itt inkább politikai,
mintsem szerelmi praktikái is kevéssé
izgatják - mert Vasní mint asszony már
egyáltalán nem izgatja. Potifár a
horgászok kifürkészhetetlen
nyugalmával tartja a kis magántavacska
partján a botot, s hogy birtokolja vagy
színleli-e ezt a rezzenetlenséget, éppen
úgy nem sejtjük, mint

azt, egyáltalán van-e víz és hal a tóban.
Potifár, a szenvedélyes horgász aligha-
nem már rég rájött: a horgászat a fontos,
a hobbi, és nem a hal. (Stavis szövege
emelkedett is, de a nyelvi anakronizmu-
soktól sem riad vissza.)

Falvay Klára Potifárnéja azért eped -
már amennyire eped - Józsefért, mert az
akaratát szuverén módon, tűzön-vízen
érvényesíteni kívánó ember az alkati ro-
kont leli meg. Mivel az álmodó és a rea-
lista, az erkölcsi maximalista és az eszkö-
zeiben nem válogató férfierejű asszony
nem fér meg egymással, az utóbbi csak
akként szerezhet érvényt akaratának, ha
elpusztítja az előbbit, ha nem is tűzön, de
vízen át. De csak az embert - mert a

medencék ásását, építését csak elodázni
lehet, meggátolni nem. Falvay Klára ke-
mény, zárt, makacs szigora, a figura prog-
ramos korlátoltsága minden ellenszen-
vünkön át fölkelti a maga törvényei sze-
rint élő Potifárné iránti bizonyos tisztele-
tünket.

Akárcsak Falvay, Farády István is szép
színészi teljesítménnyel mutatkozik be
új színházában. Az örök kamasz naivitá-
sával és nagyot akarásával, a valóban
messzire látó férfi ki-kitörő tudálékossá-
gával, a „nem hiszek a szememnek..."
mentalitással, az álomból valósággá for-
málni remélt jövendő örömével - és gőg-
jével! - egyként jól jellemez. Életidegen-
sége, szenvedélytelensége mögül is kiüt
az ártatlanság: tévesztéseiben a jóval, a
széppel - a szivárvánnyal eljegyzett vi-
lágalakító. Valószínű, hogy Pinczés Ist-
ván a Farády-féle szerepfölfogás miatt
nem lehetett dialektikusabb a József-Po-
tifárné-fáraó viták megoszló igazságai-
nak mérlegelésében.

A József-történet sokféle adaptációja
közül szinte valamennyit beárnyékolja
Thomas Mann regényének világirodalmi
monumentalitása. Pedig a saját literatú-
ránk háza táján sem kereskednénk hiába -
felütve például Weöres Sándor köteté-
ben A szivárványszínű köntös előtt öt esz-
tendővel (1963-ban) keletkezett verset.
Címe: Józsefet eladják testvérei. Így ír a
költő: „. ..csak a vándor-nyom mely
visszahalad, / csak a szűz homok mely
elébe árad, / buckás-gödrös, pálmátlan
sivatag, / mennyből özönlő forró lehelet:
/ ez a boldogság, több nem is lehet."

Barrie Stavis darabjának színvonala és
az előadás kivitele kevésbé ünnepi, mint
az író és a debreceni színház kéznyújtá-
sának ténye. De mindenesetre az eddigi
bibliai Józsefek mellé megérkezett egy
újabb, egy másik. Aki nem a hőséget érzi
áradni a mennyből, hanem az emberi
boldogság szivárványát látja az égen.

Barrie Stavis: A szivárványszínű köntös
(debreceni Csokonai Színház)

Díszlet és jelmez: Pilinyi Márta. Világítás:
Dombrády Csaba. Rendezőasszisztens: Por-
csin László. Rendezte: Pinczés István.

Szereplők: Farády István, Sárközy Zoltán,
Korcsmáros Jenő, Falvay Klára, Kóti Arpád,
Dánielfy Zsolt, Várday Zoltán, Jantyik Csaba,
Lux Ádám, Pálfi Zoltán, Katona Zoltán,
Horányi László, Tóth Zoltán, Porcsin László,
Vizi György, Varga Éva, Németh László,
Melis Gábor, Sz. Kovács Gyula, Sárady Zol-
tán, Matkó Sándor.

Farády István, Falvay Klára, Korcsmáros Jenő és Várday Zoltán a
debreceni Stavis-bemutatóban (Keleti Eva felvételei)


