
tolmácsolása. (Zárójelben megjegyezve:
olyasvalami, ami ellen az említett „ka-
posvári iskola" lázadott.) Ráadásul, mint
fentebb utaltam rá, Ionesco ezúttal valóban
színházi kiegészítésre szoruló „forga-
tókönyvet" írt, hisz a banalitások a leg-
profibb előadásban is banalitások marad-
nak. Így fulladhat a Haldoklik a király
előadása - a jó szakmai minőség ellenére is
- végső soron érdektelenségbe és una-
lomba.

Hogy történhetett ez? Ascher Tamás,
aki korábban remek Ionesco- és Beckett-
előadásokkal hívta fel magára a figyelmet,
miért nem találta a kulcsot a Haldoklik a
királyhoz? Azt hiszem, nehéz erre
egyszerű választ adni; a magam részé-ről
abban az elsősorban rendezői tévesztésben
látom a hibaforrást, amely A kopasz
énekesnőhöz, a Különórához, Beckett
Godot-jának 1975-ös kaposvári in-
terpretálásához hasonlóan az „eredeti" mű
„rekonstruálására" helyezte a hang-súlyt,
ahelyett, hogy a mű és az előadás közti
időtávlat olyasféle gazdagabb, színészileg
is összetettebb kibontására épített volna,
ami az 0, azok a szép napok 1983-as
kaposvári előadását vagy a Godot tavalyi
felújítását jellemezte. De ennek ellenére
elmondható, hogy a Haldoklik a király
olyan kudarc, ami haszon is. Haszon az
egész magyar színházi kultúra számára,
amelynek ha megkésve is, de meg kell
birkóznia az abszurd színház „nyelvével"
és az ebből fakadó problémákkal. Es
haszon egyenként minden részt vevő
színésznek, akik sok-sok erényüket
mutatták meg az előadásban, még ha a
végső művészi sikertelenség láthatóan le is
lankasztja a produkció hevét.

A legizgalmasabb, leginkább egyénített
figurát talán Básti Juli hozza a fiatal
szerelmes feleség szerepében, de Csomós
Mari is következetesen és markánsan raj-
zolja meg a közönyös Margit királynét.
Sinkó László lélektanilag is motiválni
igyekszik a király agóniájának fázisait, s
úgy tűnik, elsősorban nem rajta múlik -
ahogy a frappáns karakterekkel szolgáló
Máthé Erzsin, Végvári Tamáson, Rajhona
Ádámon sem -, hogy végül mégis korábbi
szerepeikből ismert megoldásaik-hoz
nyúlnak. Nem született meg az a szín-padi
élettér, amiben nem csupán játszani lehet.
Hanem létezni is.

Ionesco: Haldoklik a király (Katona József
Színház)

Fordította: Bognár Róbert. Díszlet: Antal
Csaba. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Fara-
gó Béla. Zenei vezető: Simon Zoltán.
Rendezte: Ascher Tamás.

Szereplők: Sinkó László, Csomós Mari,
Básti Juli, Rajhona Ádám, Máthé Erzsi,
Vég-vári Tamás.
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Magánügy

A Stuart Mária Kecskeméten

Nem kell eget rengető rendezői okosko-
dást keríteni Schiller Stuart Mária című
drámája köré. Pontosabban: nem kell in-
dokolni a színrevitelt - ezt megteszi a mű.
Nagy könnyebbség.

Schillernek ezt a drámáját pont ugyan-
azért mutatják be időről időre, amiért a
többit: a Haramiákat, az Ármány és sze-
relem címűt, a Don Carlost. Ez utóbbiak
ugyan mind az ifjú Schiller művei, míg a
XVIII-XIX. század fordulóján írott Stuart
Máriában a bölcseleti versek írója, s a
Sturm und Drangot már többé-kevésbé
letisztult irodalmi örökségként kezelő ro-
mantikus-filozófiai érdeklődésű gondol-
kodó önti ki lelkét. A lelkét - valóban; ez
a lélek persze fegyelmezett és bizonyos
értelemben racionális.

Persze nem csak Schillerért magáért, s
még csak nem is a Stuart Mária dráma-
szerkesztési, jellemábrázolási, konflik-
tuskezelési és stiláris erényeiért bukkan
fel viszonylag gyakran a mű a színpado-
kon, hanem nem kis részben a két remek
szerep miatt. Stuart Mária és Angliai Er-
zsébet mint színpadi szerep, olyan lehe-
tőség, amely színésznők kényeztetésére és
felfedeztetésére egyaránt alkalmas.

Szerepjátszók

Biztosan sokan nem tudják (én sem tud-
tam, míg utána nem néztem): Magyaror-
szágon a Stuart Máriát éppen Kecskemé-
ten játszották először 1831-ben, Déryné-
vel a címszerepben. És tizenöt év múlva
mutatta be a Nemzeti Színház; Máriát Jó-
kainé Laborfalvy Róza, Erzsébetet
Szathmáryné Farkas Lujza játszotta. Az
1855-ös felújításon a szerepeket Kom-
lóssy Ida és Bartha Elekné alakították; s
az 1872-es premieren tűnt fel Schiller
drámájában először Jászai Mari, mégpedig
Erzsébet szerepében. Máriát csak tizenhat
év múlva, 1888-ban alakította - akkor
Erzsébet Helvey Laura volt. A Nemzeti
Színház egyik leghíresebb Stuart Mária-
előadásában, amelyet 1921-ben Csathó
Kálmán rendezett, Jászai Mari ismét
Erzsébetet játszotta, Márkus Emília
Máriája mellett. 1927-ben és 1935-ben
Hettyey Aranka játszotta Erzsébetet, előbb
Mátray Erzsivel, majd Tasnády Ilonával
Mária szerepé-ben. A 27-es előadás
Máriája, Mátray

Erzsi 1943-ban Erzsébet volt, Máriát ak-
kor Tőkés Anna játszotta.

A dráma felszabadulás utáni színházi
szerepsora szintén érdekes. Pesten, a Ka-
tona József Színházban, Both Béla ren-
dezésében legendás páros formálta a két
szerepet: Máriát Váradi Hédi, Erzsébetet
Mezei Mária, aki később Pápai Erzsivel
váltva alakította az angol királynőt.

Néhány évvel korábban, 1959-ben
Kecskeméten Udvaros Béla rendezte az
előadást, Máriát a felesége, Dévay Ka-
milla játszotta az egykorú kritikák szerint
kitűnően, Erzsébetet pedig Göndör Klára.

Az 1968-as miskolci-egri előadásnak az
a legfontosabb jellegzetessége, hogy
Máriát is, Erzsébetet is lekettőzték, még-
hozzá a másik szerepet játszó színésznő-
vel; így aztán ugyanabban az előadásban
egyszer Spányik Éva, máskor Kovács
Mária játszotta Máriát, illetve Erzsébetet.

Ugyancsak Kecskeméten rendezett nagy
sikerű előadást a Stuart Máriából Ruszt
József 1976-ban. Máriát Sára Bernadette,
Erzsébetet Szakács Eszter játszotta, Mária
dajkáját, Hanna Kennedyt pedig Gurnik
Ilona, akárcsak a mostani kecskeméti
előadásban.

A főiskola 1973-as vizsgaelőadásában
Máriát Komlóssy Judit, Erzsébetet Lázár
Kati játszotta. A József Attila Színházban
1983-ban, Valló Péter rendezésében a skót
királynőt Fehér Anna, az angolt Voith Ági
alakította.

1985-ben Győrben Bessenyei Zsófia
Máriája és Baranyai Ibolya Erzsébetje
mellett Mortimert Orth Mihály, Talbot
grófját Fekete Tibor játszotta; ők ketten
ugyanebben a szerepben lépnek színpad-
ra a mostani kecskeméti előadásban.

A körülmények

Bár magyarázat vagy indoklás nem, meg-
felelő körülmények azért szükségesek a
Stuart Mária bemutatásához. Formátumos
rendezői koncepció híján megteszi egy
tisztelettudó és művészi alázattal teli
megközelítés is - a többit elvégzik a szí-
nészek, ha vannak.

Kecskeméten van gyönyörűen felújított
színház; mint hírlik, most van közönség
is. A visszavonultságból aktivizált
színigazgató irányításával egy közepes
színház működik itt, különösebb figyelmet
vagy visszhangot érdemlő produkciók
nélkül. A háttérben érezhető azért, hogy a
társulat váltás és változás előtt áll, s az
átmenetiség tudatának idegessége
érezhető a felszín alatt. Nemrégiben ki-
nevezték az igazgató helyettesének Nagy



Attilát, aki játszik és rendez is. Amennyi-
ben kettőjük munkája nyomán olyan a
színház, amilyen, akkor van közös neve-
ző: Kecskeméten mintha senkit nem ér-
dekelne, hogy 1988-89 fordulóján milyen
országban, milyen körülmények között
dolgozik egy művészeti alkotóközösség.
Sem a repertoáron, sem egy-egy elő-
adáson nem érezni az egyidejű színházi
jelenlét kifejezését - ez a színház lehetne
bárhol az elmúlt harminc évben, vidéken.
A közönségcsalogató zenés darabok,
operettek mellett bemutatott klasszikusok
legjobb - t ú l jó-esetben is legfeljebb az
írót jellemzik, a közvetítőket sehogyan
sem. Ez a légüres tér, ez a működésképes
vákuum, ez az önmagába fordult színház-
csinálás produkálhat látszólagos eredmé-
nyeket - nézőket és pompás statisztikát,
még tán bevételt is -, a lényeget tekintve
azonban önmagát szünteti meg azáltal,
hogy érvénytelen. Az alternatíva másik
ága természetszerűen nem az aktualitással
felpumpált, zavaros és művészileg is
tisztátalan napi színház, melyre még a kö-
zönség sem kíváncsi, hanem a mában és
holnapban gondolkodó, itt és most létező
szuverén művészi színházcsinálás. Hogy
nehéz...? Hát persze hogy az.

Szóval Kecskemét, pontosabban a szép
új színház átvitt értelmű levegője nem ki-
fejezetten optimális közege egy jó .Stuart
Mária-előadásnak, de lehet belőle tisztes,
érthető klasszikus produkció. Kell hozzá
néhány színész; azokból, akik egyébként
is ott vannak. Es kell hozzá egy rendező,
aki némi értelmezéssel fű-szerezett
praktikus színészvezetéssel színpadra
teszi a szöveget.

Es kell hozzá egy díszlet- és jelmezter-
vező - például olyan, mint Gyarmathy
Ágnes. Aki stílusban tartott és gazdag
pompával kivitelezett ruhákba öltöztette a
színészeket, olyan ruhákba, amelyek
majdhogynem maguktól adják a király-női
tartást, a grófi kiállást, a klasszikus
hangulatot. A díszlet egy cseppet stilizál-
tabb, de a tiszta formák, határozott tér-
metszésű belsők, az egyszerűségükben
szép bútordarabok egy higgadt és fensé-
ges Stuart Mária-előadáshoz teremtené-
nek atmoszférát.

Lendvay Ferenc rendező szívesen diri-
gál klasszikusokat - és nem azért, mert
egyéni elképzeléseit, meghökkentő kon-
cepcióit bennük és általuk lenne képes
megvalósítani. Egyszerűen azért, mert
legalább a darabot illetően szeretne „tu-
tira" menni - s ha az ő szemszögét köl-
csönzöm: igaza van. Fölösleges volna
még a darabválasztással vagy a dráma hi-
báival is tetéznie a rizikót.

A rendező tehát a szerepért s a színészi
játékért mutatta be ezt a drámát. Szíve-

sebben írnám többes számban, s ez annál is
indokoltabb volna, minthogy a Stuart
Máriát legalább két szerepért s két színészi
játékért szokták megmutatni újra meg újra
- de hát nem volna igaz. Nem is igaz.

A fenti mondat bizonyos értelemben
fölöslegessé teszi a továbbiakat, s az elő-
adás értékelését is. Hiszen minden egyéb
távol esik a fő céltól; a fő céllal vitatkozni,
azt elemezni pedig nem a kritika (még
kevésbé a szaklap) feladata, hanem - ha
egyáltalán bárkié, hát - a bulvársajtóé. Ha
akarja.

De mert ez a fő (és vélhetően az egyet-
len) cél számos színpadi - azaz látható.
hallható - következménnyel jár, mégis
muszáj említést tenni róla. Művészházas-
ságok esetében számos íratlan törvény
szabályozza az együttmunkálkodást, de
valamennyi alól felmentést ad a kivételes,
elismert és visszaigazolt művészi te-
hetség. Ekkor - és csakis ekkor - lehet
színigazgatói hatalommal élve főszerepek
sorát játszatni a feleséggel - mert őt akarja
látni, érte tombol a közönség, róla
hozsannázik a kritika. Még ez esetben is
üdvös, ha más a rendező, de nem kötelező.
De általában: nem illik egymást fog-
lalkoztatni, kiváltképp, ha mindössze mi
foglalkoztatjuk egymást, mert egyébként
senki. Nem illik egymásra szerepet, ren-
dezést osztani, kiváltképp, ha egyébként
senki se oszt ránk szerepet, rendezést.

Lőrinczy Éva (Erzsébet) és Vitéz László (Leicester grófja) a kecskeméti Stuart Máriában

Nem illik egy művészeti intézmény egé-
szének a működését alárendelni
szerettünknek, akkor sem, ha ez a
művészeti intézmény kifejezett kérése
lenne, de ki-váltképp akkor nem, ha ettől
mindenki kevésbé tehetséges és kevésbé
nyugodt lesz, mint egyébként. Nem illik
személyes és privát érzelmeinket
érvényesíteni az intézmény vezetésében,
következésképp nem illik erőnek erejével
megszabadulni attól az egyébként kitűnő
színésztől, aki-ről úgy gondoljuk, ó az
oka annak. hogy szerettünk nevetségessé
vált Blanche du Bois szerepében. Még
akkor se illik, ha a színész
végeredményben jól járt, s ma a főváros
egyik legjobb színházában játszik
képességének megfelelő színvonalon ké-
pességének megfelelő szerepeket.

A kecskeméti előadásban Tallós Rita
játssza a címszerepet. Jókor éri ez a fel-
adat, mind a szerep karaktere, mind a
nagysága okán. Éppen ezért sokszorosan
kár, hogy ő és játéka abszolút mellékes
szempont volt az előadás próbái során;
hisz végeredményben egy önerőből létre-
hozott, főképp a részletekre figyelő, az
alakítás formai jegyeivel túlságosan is le-
terhelt szerepformálás született. Viszont
kitűnik belőle, hogy a fiatal színésznő bi-
zonyos érzelmek kifejezésében, a színpa-
di kapcsolatok megteremtésében, a hite-
les jelenlétre való készségben nyitott és
rendezőre vár. Olyan rendezőre, aki az



eszközök mögött a szituáció mélységét, a
szerep alapvonalait segít értelmezni, és
súlyuknak megfelelően érvényre juttatni.

Tallós Rita - királynőien jelenik meg
első belépésekor. Mikor feltűnik, egy
pillanatra megáll, s a közönségre még vé-
letlenül sem pillantva szemügyre veszi a
jelenlévőket. Hatásos, ügyes belépő. Mint
ahogy pontos a Máriát ekkor jellemző
döntő érzelem is: öntudatos rab, aki még
bízik a szabadulásban. Amikor

Mortimer belép, s felfedi magát és szán-
dékait, Mária kibillen addigi nyugalmából.
Tallós Rita innen kezdve a jelenet végéig
magát a szöveget játssza el, gesz-tusai,
mozdulatai, tekintete mind azt il-
lusztrálják. „Oltalmat vártam, s bilincset
kaptam" - mondja, s ez egyetlen mondaton
belül lágy arckifejezés kíséri az oltalmat, s
kemény, szikrázó tekintet a bilincset.
Pedig Mária ekkor ugyanolyan higgadt,
mint eleinte volt, hisz nem most

döbbent rá Erzsébet szándékaira. Tallós
Rita a Mortimerrel folytatott párbeszéd
során számos érzelmet villant fel: kíván-
csiságot, reményt, szenvedélyt, apátiát és
keserűséget - csak nem fűzi fel érzelmeit
egy összetartó-összerendező jellembéli
tulajdonságra. Azaz: ekkor még nem
tudjuk, valójában milyen is Stuart Mária.

Azt viszont hamarosan megtudjuk, mi-
lyen Angliai Erzsébet. Nincs szándékom-
ban részletesen taglalni az életkor okozta
problémákat (néhány ponton azonban
elengedhetetlen), mert Schiller egyéb-ként
sem ragaszkodott a történelmi hűséghez,
annál inkább a két nő nőiségéhez és az
abból kibontakozó konfliktushoz. Lehet
tehát Erzsébet idősebb is - bár talán nem
ennyire vagy nem ennyivel -, ha ettől sem
a Máriához fűződő kapcsolata, sem a
szöveg egyes részei miatt nem válik
nevetségessé. Erzsébetnek azt kell elhi-
tetnie, hogy nő, s hogy önkéntes áldozat-
vállalása, országa érdekeinek messzemenő
figyelembevétele a saját mércéje szerint
Mária fölé emelik őt.

Lőrinczy Évát legjobb igyekezete szerint
öltöztette fel Gyarmathy Ágnes. Tallós
Rita alakra simuló ruháival ellentét-ben bő
fodrok, elálló csípőrész rejtik a másik
színésznőt, egy igen ügyetlen bodros
vörös paróka a saját haját, s valami okból
hófehér máz és vörös szemhéjfesték a
saját arcát. Azon viszont senki nem
igyekezett segíteni, hogy - bármily kétes
eredménnyel - a szöveget is hozzáigazítsa.
Ezért aztán az első percekben kiderül,
hogy az igencsak élemedett korúnak lát-
szó angol királynő épp frigyre készül lép-
ni a francia királlyal, mert népe gyermek-
áldást követel tőle. Az általam látott elő-
adás nagyon fegyelmezett és igen érdek-
lődő gyerekközönségét dicséri, hogy alig
kuncogott.

Lendvay Ferenc Tallós Rita Máriájához
illő fiatal Leicestert játszat - ilyen-formán
képtelenség a Leicester-Erzsébet kapcsolat
megjelenítése. Hiába Vitéz László minden
igyekezete, túljátszott hevültsége,
heroikus, áradó lendülete - Erzsébet az
anyja lehetne. Nemcsak a külső és a
valóságos kor alapján, hanem a Lőrinczy
Éva által produkált, külsőséges és
affektált, majdnem parodisztikus beszéd-
modor és játékstílus miatt. Lőrinczy Er-
zsébetje egy zsörtölődő, zsémbes házi-
asszony; a színésznő által elővezetett fel-
háborodások, széttárt karok és égre vetett
tekintetek pedig a háziasszony piaci
becsapottságával vannak arányban. Anglia
királynőjének vívódása, tragikus for-
mátuma nem az életkor miatt, hanem attól
függetlenül hiányzik Lőrinczy Éva já-
tékából. Amikor Erzsébet bájaival sze-
retné rávenni Mortimert arra, hogy titok-

Gurnik Ilona (Hanna Kennedy) és Tallós Rita (Stuart Mária) a kecskeméti Schiller-előadásban (MTI-fotó - Ilovszky
Béla felvételei)



ban ölje vagy ölesse meg Stuart Máriát -
Schiller szándéka szerint igazi féfi-nő je-
lenetet látunk. Orth Mihály Mortimerje a
szöveget is alig képes kinyögni a színpadi
helyzet képtelenségében.

Mielőtt az elemzésre sokkal inkább
okot adó Mária-szerepformálásról írnék
tovább, idéznem kell egy régebbi kritiká-
ból, amelyet Kárpáti Aurél írt a Nemzeti
1943-as produkciójáról: „A boldogtalan
skót királynő drámája hozzá méltó és vele
egyforma fajsúlyú Erzsébet nélkül el-
képzelhetetlen. Ezen egyedül még olyan
kiváló tehetségű, ösztönös drámai szí-
nésznő sem tud segíteni, mint Tőkés An-
na, aki a felújításon a címszerepet játszot-
ta. Annyira uralkodói méltóság, tragikai
nagyság és erő nélkül való (ti. az Erzsé-
betet játszó Mátray Erzsi alakítása), hogy
már-már az egész darab drámai egyensú-
lyát veszélyeztette, s aránytalanul köny-
nyűvé tette vetélytársnője erkölcsi győ-
zelmét."

A Stuart Máriát alakító színész ugyan-
ebben az értelemben magányos a kecske-
méti előadásban. Tallós Rita még a felületi
érzelmek kifejezésében is árnyalt, és
királynői vetélytársa a mesterkélt és mo-
noton intonációval beszéltetett s egészé-
ben kisszerű és szánalmas Erzsébetnek. Ez
a képesség- és színpadi jelenlétbéli
különbség azonban természetszerűleg nem
használ Tallós Ritának, hiszen vissz-
hangtalanul s megfelelő partneri reakciók
nélkül kell játszania, éppen a legfontosabb
jelenetben.

A két királynő találkozása ennek az
előadásnak is csúcspontja, akárcsak a
többinek, csak éppen másként. Mivel Er-
zsébet már korábban megszüntette saját
drámai súlyát, a börtönudvaron való
megjelenése legfeljebb azért kelt némi fi-
gyelmet, mert mindössze egyetlen rosszul
közvetített érzelem vezényli: a női sér-
tettség. Pedig ugyanitt mellesleg kicsit
többről van szó: országról és uralkodásról,
jogokról és jogtiprásról, bosszúról és
irigységről, végső soron pedig életről, ha-
lálról. Tallós Rita játékának ez a jelenet
igazi csúcspontja: itt bizony megvan, és
jól látható is az a bizonyos összetartó ér-
zelem, amely Mária viselkedését megha-
tározza: a felágaskodó öntudat, a szemé-
lyiség erkölcsi fölényének kinyilvánítása,
akár az élete árán is. Tallós Rita Mária
monológját érzelemgazdagon, szikrázó és
hiteles indulattal éli meg, kitörése az
igazságtalanság, jogtalanság s a másik al-
kalmatlansága ellen összerántja alakítását.

Voltaképpen mértéktartó és pontos az
indítás Mária utolsó jelenetében is. Tallós
Rita mintegy a belenyugvás derűjével jön
be a színpadra, s még ahhoz is van

ereje, hogy ő vigasztalja a többieket. Ez-
úttal nem is tér el ettől az alapérzelemtől,
csak éppen nem mutatja eléggé erősnek és
meghatározónak; mintha Mária nem
erkölcsi győzelméből, hanem pusztán
természetes adottságából merítené a
nyugalmat.

Lendvay Ferenc rendező nemcsak Stuart
Máriára, azaz Tallós Ritára, hanem a
kisebb, de fontos szerepeket játszó színé-
szekre sem figyelt oda. Nyilván ezért van,
hogy Leicester mint egy színházi néző,
úgy figyeli végig azt a jelenetet, amelyben
Mária és Erzsébet találkoznak, és sem
arckifejezésén, sem jelenlétén nem érző-
dik, hogy köze lenne az egészhez. Persze
Vitéz László dolga - ismét csak Erzsébet
miatt - képtelenül nehéz; még erkölcsi
megsemmisülését sem tudhatja kifejezni.

Fekete Tibor Talbot grófjának szere-
pében mértéktartó, és visszafogottsága
egyszerre szól a figurának meg az előadás
egészének is. Barbinek Péter egy beszéd-
modorosságot talált ki Burleigh grófjának
jellemzésére; játékának egészén a kí-
vülmaradás szándéka érződik.

Horváth Károlynak fontos szerep jut-na
a dráma fordulópontján: ugyanis Davison
államtitkárt játssza. Amikor átveszi
Erzsébettől a halálos ítéletet, a királynő
kétértelmű utasítására alattvalói és emberi
kétségbeeséssel reagál. Horváth Károly
ehelyett csak tanácstalan: királynője
ugyanis nem kétértelmű, hanem zavaros.

Gurnik Ilona dajkája odaadó és hűséges
szolgáló; a színésznőnek nemcsak azért
könnyebb, mint a többieknek, mert
egyszer már játszotta a szerepet, hanem
azért is, mert zárt jeleneteiben csak a Stu-
art Máriát alakító Tallós Ritával van dol-
ga. Orth Mihály Mortimerje egyfolytában
és egyformán szenvedélyes, tempe-
ramentumával és kitöréseivel némiképp
ellentmondva a figura gondos és titokzatos
szervezkedő hajlamainak.

Az előadás apróbb-nagyobb hibái
mindösszesen is lényegtelenek ahhoz ké-
pest, hogy ez a Stuart Mária-előadás eb-
ben a formában van. Botrány - kellene
írnunk róla, ha nem lennénk körülvéve
mostanság sokkal nagyobb és sokkal
hangosabb botrányokkal.

Schiller: Stuart Mária (kecskeméti Katona József
Színház).

Fordította: Pákolitz István. Díszlet- és jel-
meztervező: Gyarmaty Ágnes, Szcenika: Vu-
jovich György, Rendezte: Lendvay Ferenc.

Szereplők: Lőricnzy Éva, Tallós Rita, Vitéz
László, Fekete Tibor, Barbinek Péter, Szirmai
Péter, Horváth Károly, Sirkó László. Orth
Mihály, Gulyás Zoltán, Gyulai Antal, Krizsik
Alfonz, Lengyel János, Gurnik Ilona,
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ERDEI JÁNOS

A Haramiák Egerben

„Akik elfordulnak az Úrtól, végül
nemhogy elmondani, számbavenni sem
képesek veszteségeiket. Ilyenkor nem
az ördög lesz emberré, hanem az
ember válik a gonoszhoz egyre hason-
latosabbá."

(Johannes de Sanctis)

Úgy látszik, a magyar színházi életben
nemcsak a kétszer kettő nem négy, de
olykor az egy meg egy eredményeként
sem kettő, hanem a semminél is jóval ke-
vesebb adatik. Mert egy dolog az, hogy
Egerben valóban ígéretes társulat szerve-
ződött, s egy másik, szintúgy ígéretes do-
log, hogy Valló Péter ezt megelőző itteni
rendezése, a Figaro házassága legalábbis
figyelemre méltónak tűnt. Igy azután
igencsak meglepő, hogy most a Valló Pé-
ter rendezte Haramiák-előadáson a mű
tragikus(nak szánt) pillanataiban a nevetés
lágy hullámai söpörtek végig a néző-téren
- s okkal. Amiként Egerben eleddig arra
sem igen volt példa, hogy a be-mutató
háromnegyed háza az előadás végére jó
félháznyivá zsugorodjék. Most ez történt.

Csábítóan könnyű lenne az okok kere-
sését egy kirívó szereposztásbeli tévedés
fölemlegetésével helyettesíteni, ámde
ennél jóval többről, kivételesnek mond-
ható rendezői értetlenségről és nemtörő-
dömségről van szó, s ennek részletezése
már azért is figyelmet érdemelhet, mert
szinte a katalógus pontosságával mutat-
kozott meg, milyen elemekből tevődik
össze az az állapot, ahová színikultúránk
süllyedt.

Hogy ez a helyzet valamelyest is átte-
kinthetővé és ezáltal fölmérhetővé legyen,
nem árt egy pillantást vetni magára a
darabra. A Haramiák felfogható szám-
vetésként. Azzal a korszakváltással,
amelyet a szociológia az értékracionális
cselekvésről a célracionálisra való átté-
résként ír körül. Mi is történik akkor, ha az
addig érvényes, a cselekedeteket sza-
bályozó értékek fellazulnak ugyan, de az
adott körülmények között értelmes és
megvalósítható célok sem kínálkoznak?!
Bár érezhetően húsunkba vágóan aktuális
ez a kérdés, még a látszatát is kerülni
szeretném annak, hogy valamiféle saját
darabértelmezést, kritikusi prekoncepciót
kérek számon a rendezőn; így figyeljünk
csupán az egyik részproblémára, az
elistentelenedésnek a műben tetten érthető
következményeire, s arra, mivé lesz
mindez a színpadon.


