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ire elfészkelődtem
már magaménak
műsorfüzetből me
információt, és me
bekövetkezzék az

füzetben közölt brit értékel
Ám csalatkoztam. Valami e
És ez igen jól esett. A kia
mintha egy másik, táv
meglehetősen érdektelen m
melyre azonban - úgy lá
Közép-Európa, s így a ny
politikai és morálaktualitá
valami angolos bevonatú, á
zamatú, sőt, olykor is
konfliktushalmaz kereked
Zsámbéki Gábor kezén. Eb
nekem vagy sem - otthono
gam. Mea culpa.

David Hare egyébként az
irodalom brit ágának jellegz
peremről indult, s a közpon
át a kellős közepéig jutott (
Nemzeti Színház), mára pe
dezkedett a mértani centrum
színházi ember (író, rend
mond' a műsorfüzet. Sorra a
mairodalom folytonosságát
vatív hétköznapokat alig ele
veit, melyek mindegyikét eg
co-etico-pszichologico prob
mond' a színházi lexikon (me
ez az az attitűd, mely oly bá
munkra az angol színi irodal
ez az, amely egyben el is i
szem hozzá nyomban -, h
kább esetben képes rezona
gyar nézőben. És ez az az a
béki Gábor alaposan átha
azért, hogy rezonanciára ké

Sokrétegű dráma került a
Az előadásban olyasmi nyo
be, ami a tavalyelőtti london
mutató idején az angol és a
számára talán másodlagos v
hol és máskor létezünk.

A Glass családot Robert
shire-i könyvkereskedő ha
hosszú idő után a vidéki ud
az idősebbik nővér a
környe-

EZ A NŐ
DAVID HA
zust, ám józan gyakorlatiassága és üzletiessége
azok közé sorolja, akiket a sűrűn idézgetett Meg-
váltó kiűzött a templomból. Irwin, a gyengécske
grafikus, lsobel alkalmazottja, egy felvonáson át
szerelme, majd gyilkosa, drámai alakként is oly
középszerű, mint rajzai. Szeretőnek és gyilkos-
nak egyaránt jelentéktelen - ő David Hare mű-
vének legbizonytalanabb eleme. Sajnos kulcs-

B É K É S P Á L

SZENT, ANNYI SZENT

a piros bársonyon,

mondhattam a
ríthető valamennyi
gadón vártam, hogy
, amit a formás
ések előre jeleztek.
gészen mást láttam.
dvány szemelvényei
oli és számomra
ű-ért rajonganának,
tszik - rátenyerelt
olcvanas évek brit
sainak drámájából

m magyarosan helyi
merősen lábszagú
ett a rendező,
ben pedig - tetszik
sabban érzem ma-

angolszász dráma-
etes útját járta be. A
t különböző rétegein
Fringe - West End -
dig tartósan beren-
ban, mint all round
ező, dramaturg) -
lkotja az angol drá-

fönntartó, a konzer-
melten elemző mű-

y-egy aktuális politi-
lémának szenteli -
rt az is van!). Éppen
mulatossá teszi szá-
mat - mondom én. S
degeníti tőlünk - te-
iszen csak a legrit-
nciát kelteni a ma-
ttitűd, melyet Zsám-
ngszerelt -, éppen
sztesse nézőit.
Katona színpadára.
makodott az előtér-
i és New York-i be-
z amerikai publikum
o l t - de hát mi más-

Glass, a gloucester-
lála hozza össze
varházban. Marion,

Thatcher-kormány

zetvédelmi államtitkára, a konzervatív világkép,
a toryság megtestesítője. Húga, az apró cégével
független üzletasszonyként lavírozó művészféle,
lsobel merőben más alkat. Megátalkodottan jó.
Egy szent. Viselkedése mártíriumra predesz-
tinálja. A harmadik asszony az özvegy, a mosto-
halányaival szinte egyidős alkoholista Katherine,
akit „önkeresésének" egy kóros hulláma éppen
valami útszéli fogadóba vetett, s ott strichelt,
amikor a most elhalálozott Glass papa fölszedte.
Az ő hármójuk kusza viszonyrendszere a dráma
magva, s hozzájuk képest a két férfi másodhege-
dűs lehet csupán, ha szerepük testes is.

Marion férje, Tom, a Keresztény Üzletembe-
rek nevű ki-tudja-micsoda elnöke államtitkár-fe-
lesége világképének Krisztus-szósszal leöntött
változatát vallja. Gyakorta emlegeti ugyan Jé-

Balkay Géza (Tom French) és Bodnár Erika (Marion
French)

elem.
A műsorfüzet - hogy még egyszer visszatér-

jek az elsődleges információs forráshoz - arról
tudósít, hogy David Hare szándéka a tory

nőtípus színpadi ábrázolása, a nyolcvanas évek
erkölcsi klímájának színi megjelenítése volt. Az
amerikai itész rajongó bírálata elsősorban
Marionról szól, Isobellel nem tud mit kezdeni, és
tragikusan ostoba pusztulását (melyet csak így
említ: „egy haláleset") csupán mint Marion
erkölcsi megvilágosodásának eszközét érinti.
Érdekes. Én lsobel drámáját láttam. Meglehet, a
Katona József Színház csehovi nőalakokhoz
szokott deszkái erre a figurára voltak
fogékonyabbak és nem a nyers, materiális
racionalitás áttetsző képletét megtestesítő
Marionra.

lsobel tehát szent. Képtelen nemet mondani,
annyi szent. Jólelkűsége pompásan kezelhető
eszközzé lesz a körötte hemzsegők kezében,
akik gátlástalanul kihasználják őt. Nem, mert el-
vetemültek, hanem mert lehetőség nyílik rá, és a
lehetőségek provokálják azokat, akik szembe
kerülnek velük. lsobel nem akarja alkalmazni
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Katherine-t, ám mégis „felfogadja", mert nővére
rábeszéli, mondván: keresztényi kötelessége
segíteni a „mostohán", akiért ő maga, Marion, a
kisujját sem mozdítaná, hiszen utálja, és egyéb-
ként sem engedi a pozíciója. lsobel nem kíván a
kapitalizmus szabályai szerint terjeszkedni apró
cégével, ám megteszi mégis, mert Tom rábeszé-
li. Tom tőkét invesztál a cégbe, tisztán kereszté-
nyi megfontolásokból, mondván: „Isten képes-
ségeket adott nekünk, és elvárja, hogy használ-
juk őket." Ami kevésbé emelkedett fogalmazás-
ban Katherine szájából így hangzik: ,,...valljuk
be, hülyeség kimaradni a buliból, és nem fölmar-
ni a dohányt." És hogy az államtitkárasszony jé-
zusi fogantatású tőkekihelyezésekben jártas férje
és az alkoholista mostoha spontán egység-
frontja még erősebb legyen, a kettőzött fizetés
ígéretével megvásárolják Irwin támogatását is.
lsobel föl- és kihasználásában, tőketermelő ké-
pességének kamatoztatásában egy oldalon áll
mindenki.

lsobel pedig megteszi azt, amit egyetlen por-
cikája sem kíván: eladja függetlenségét. Elmúlik
jó közérzete, elmúlik szerelme, és elmúlik min-
den, ami azelőtt örömet okozott számára. Értet-
lenül áll a sürgés-forgásban, ahol apja halála
után egy minutányi gyászidővel sem adózik senki
a gloucestershire-i könyvárus emlékének, csak
hemzseg és pénzt csinál úgy, ahogyan a
korszellem diktálta ösztönök megkövetelik.

Amikor a cég bővítése sikertelennek bizonyul,
természetesen ő a bűnbak. A lány szelíd hallga-
tásában mindenki vádat érez: lsobel nyilván azt
gondolja róluk, amit egyébként ők gondolnak
magukról, és gondolnának ilyen helyzetben má-
sokról - ám nem mondja ki fennhangon, s ezzel
nem ad alkalmat a vád dühödt visszautasítására.
Ez pedig kibírhatatlan.

Amikor a reménytelen helyzetbe került,
lecsúszott Katherine ápolására adja a fejét -
mert ő valóban keresztényi alkat -, akkor
hülyének te-kintik. A normalitás szempontjából
bizonyos joggal. Cselekedetei ellentmondanak a
köznapi racionalitásnak, hiszen az ő vezére
belülről vezérel - tehát nem a kor „morális
klímájának" (David Hare kifejezése)
rabszolgája. Ebből következően minden tette
összeütközésre vezet környezetével.
Viselkedése katalizál: kizökkenti, önvizsgálatra
kényszeríti környezetét. lsobel elviselhetetlen.
Nyilvánvaló: pusztulnia kell.

Amikor az elvesztésébe belenyugodni nem
tudó, a szakítástól gerincét és perspektíváját ve-
szített Irwin tébolyrohamában lelövi, a gyilkos föl-
sóhajt az áldozat teteme fölött: „Vége. Hála Is-
tennek." Ugyanez az érzés söpör végig a többie-
ken is. Szinte hallani a szívekről legördülő kövek
robaját. A megkönnyebbült sóhajoktól hangos
zárójelenet az előadás egyik legszebb pillanata.

A nyolc képből álló darabot a nyílt színi átren-
dezésekben közreműködő díszletmunkások ki-

Udvaros Dorottya (lsobel Glass), Bodnár Erika (Mari-
on French) és Balkay Géza (Tom French)

és bevonulása, recsegő, torz táskarádió-zenére
harsány hányavetiséggel díszletelemeket haji-
gáló hangsúlyos ügyködése szabdalja elkülönült
élőképekre. A játéktér fölé húzott, kellékraktár-
ként funkcionáló galériáról - a díszlet Antal Csa-
ba munkája -, valamint a háttérből előcipelt
cuccok ricsajos rendezgetése múlatja a színházi
időt, és jelzi az egyes jelenetek közt eltelt hete-
ket-hónapokat. Lehetséges megoldás. De a da-

rabhoz nem ad hozzá semmit. Elidegenítés?
Mitől?

A játék végén egy madzagon himbálódzva fel-
tűnik a galériáról alácsüngő avittas táskarádió -
a díszletmunkások eleddig ezen hallgatták
rossz, recsegő zenéjüket. Slusszpoén gyanánt a
készülék lezuhan és összetörik. Zenéje elhall-
gat. Ez valami szimbólumféle. Bizonyára. Vala-
minek a végét jelenti. Csakhogy a darab végét
David Hare elég korrektül megírta. Van benne
gyilkosság golyózáporral - hanghatásnak épp
elég -, s hogy kerek legyen, amit kereknek szánt
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- utójáték is. Ehhez képest egy táskarádió zu-
hanása a galériáról nem egyéb, mint az, ami.
Tudniillik lezuhant egy táskarádió a galériáról. Az
előadás legszebb pillanatai és legfölöslegesebb
toldalékeleme sűrűsödnek egyazon rövidke utó-
játékba.

Udvaros Dorottyáról sokszor és sokfélekép-
pen mondták már el, hogy nagy színésznővé lett.
Nemigen tudok újat tenni hozzá. Ha bejön a
szín-padra és belülről mosolyogva azt állítja,
hogy odakint ragyog a nap, elgondolkodom
azon, hogy rosszul érzékeltem-e az imént az
undok esőt a Petőfi Sándor utcán, és hajlandó
vagyok elfogadni: tévedtem - odakint valóban
ragyog a nap. Meglehet, ezt nevezik elhitető
erőnek. lsobel képtelen jósága, önmagát
mások áttetsző galádságának alárendelő
mártíriuma, mely épp annyira következik
alkatából, mint a környezet szorításából,
Udvaros Dorottya megformálásában
elfogadható emberi viselkedésmintává lesz. És
van-e nagyobb színészi cselekedet, mint hogy
egy művész az érthetetlent érthetővé, a hi-
hetetlent hihetővé, az elfogadhatatlant elfogad-
hatóvá teszi?

Bodnár Erika Marionja is remeklés. Ebben az
alakításban ütközik a legnyilvánvalóbban az író
és a rendező elképzelése. David Hare a tory
nőtí-

Básti Julí (Katherine Glass), Udvaros Dorottya (lso-
bel Glass) és Bodnár Erika (Marion French)

pus megformálására tett nagyívű kísérletnek te-
kinti művét, melyben az a különös, hogy a tha-
tcheri jelmezbe bújtatott - az utasítást Schäffer
Judit m.v. jelmezei pontosan követik - államtit-
kár-nővér szimpatikus. Nos hát, Bodnár Erika
megformálásában nem az. Rokonszenvet nem-
igen érezhetünk iránta. Vergődését, indulatait,
melyek olykor hiszteroid kitörésekbe csapnak -
ez egyébként Bodnár Erika szerepformálásai-
nak közös jellemzője, ám ezúttal visszafogottan
él vele - természetesen értjük, ám megértés és
együttérzés igen távol állnak egymástól. Amit a
brit deszkákon vonzó személyiségként tálaltak,
azt itt árnyaltan taszítóra formálta színész és ren-
dező.

A harmadik nagy női szerep Básti Julié. A té-
pett, konfúzus Katherine körül minden rommá
lesz - mint elefánt az emberi viszonylatok por-
celánboltjában. Básti Juli impulzív szerepformá-
lása méltó versenytársa a másik kettőnek - a két
nővér fiatal mostohaanyja egy kiszámíthatatlan
hisztérika valamennyi jellegzetességét felmutat-
ja, de a sátáni gonoszság, amit lrwin hány a sze-
mére, hiányzik belőle. Semmilyen misztikus di-

menziót nem kap, egyszerű orvosi eset. Nagyje-
lenetében az asztalon ülve a „kibaszott rizottót"
villázza szájába a mezítelen lábfején egyensú-
lyozott tálból. Épp ilyen köznapian valószerű
minden megnyilvánulása, épp ilyen magától ér-
tetődően képes a zavaros tyúk irreális megnyil-
vánulásait elfogadhatóvá tenni.

Tom, Marion férje Balkay Géza alakításában
egy árnyalattal több ironikus hangsúlyt kapa töb-
bieknél. Olykor már a hitelesség határán mozog a
hit és az üzlet korrekt hivatalnokaként fellépő
feddhetetlen férfiú, akit jó szándéknál egyéb
nem vezet, amikor az üzlet bővítésére vonatkozó
ajánlatát megteszi - ám tudjuk, hogy a hová ve-
zető út mivel van kikövezve. Balkay Géza kézben
tartja figuráját: minduntalan visszarántja az elhi-
teltelenedés pereméről. Amikor a darab záróje-
lenetében így summázza saját útját: „Kissé lazult
a kapcsolatom a Jézus Krisztussal" - a nevetést
csiholó poénon kívül valami egyéb is fölbukkan a
rövid mondatban: Balkay Tomja jutott a legköze-
lebb lsobel megértéséhez.

Ternyák Zoltán lrwin szerepében nem találja a
helyét. Talán nincs is helye. A félkész grafikus a
darabnak is csak félkész figurája, a nyálas hatá-
rozatlanságában és önsajnáló szenvedelmében
végül a gyilkosságig nyafogó kiebrudalt szerel-
mes lötyög a színmű gépezetében, és a bizonyí-
tottan nagytehetségű fiatal színész ezen nem tud
segíteni. Sem méltó párja, sem méltó gyilkosa
nem tud lenni Udvaros Isobeljének, s nem egé-
szen értjük, hogy ez a férfi miféle vonzalmakat
kelthetett valaha is Szent Isobelben. Az alól pe-
dig semmiféle tálentum - mely persze ebben az

alakításban is meg-megvillan - nem menti fel
Ternyák Zoltánt, hogy az ötödik sorban szövegé-
nek java része egyszerűen hallhatatlan.

Bertalan Ágnes megcselekedte, amit megkö-
vetelt a mű, és amire a rövidke epizódszerep le-
hetőséget adott. Hol közönséges, butinka lúd,
hol agresszívan célratörő női yuppie, hol férfifaló
vamp, hol szorgos talpnyaló - mikor hogy hozza
David Hare kiszámított szeszélye.

A darab fordítása - a máskor hibátlanul korrekt
Vajda Miklós tollából -, sajnos csikorog.
Pontossága vitathatatlan, ám az úgynevezett
„mondhatóság" nem tartozik erényei közé. David
Hare műve ugyan olykor nyersebb, mint talán
lehetne, ez azonban nem érzékeltethető a fordí-
tás nyerseségével.

David Hare: A titkos elragadtatás (Katona József Szín-
ház) Fordította: Vajda Miklós. Díszlet: Antal Csaba.
Jelmez: Schäffer Judit. Zenei vezető: Simon Zoltán.
Rendezőasszisztens: Thuróczy Katalin. Rendezte:
Zsámbéki Gábor.
Szereplők: Udvaros Dorottya, Bodnár Erika, Balkay
Géza, Básti Juli, Ternyák Zoltán, Bertalan Ágnes.


