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t's a first... Így mondja az angol, ha valami
a maga nemében az első, azaz először
történik meg. Két évtized során számos
előadást volt szerencsém láthatni
Kaposváron. Volt köztük nagyszerű is,

evésbé jó is, de ilyen-olyan okból mindnek
üktető létjogosultsága volt. Kihűlt rutinelőadást

legendás falak között még nem értem meg.
t's a first...

Mára színrevitel okára se könnyű rábukkanni.
magyar színpadok időtlen idők óta nem játszot-

ak Anouilh-t, a Szeret, nem szeret (teljes címén
rdèle avagy szeret, nem szeret) ráadásul ma-
yarországi bemutató is. Hát aztán? Kaposvá-
on ez nem szokott elegendő lenni. Talán mégis-
sak van egyéb indíték is?
Vajon mi? Anouilh szalonpesszimizmusának

gyik legvégletesebb terméke ez a dráma. Az író
gy eltelt epés keserűséggel, hogy csillogni is,
echnikázni is elfelejtett; egész estét betöltő da-
abjai közül a legrövidebb ez, egyetlen dühös
el-mordulás (az előadás csak a színházi illem
edvéért iktat be szünetet, a szöveg nem tüntet
el ilyet). Az írónak nagyon megvolt a véleménye
aját nagypolgári miliőjéről. Vajon ez keltette fel
társulat érdeklődését? A teljes munkátlanság-

an, henye „szelvényvagdosásból" élő, tökéle-

tesen kiüresedett társadalmi réteg erkölcsi nihil-
jének megsemmisítő bírálata, amely netán ná-
lunk is aktuálissá válhat? A kontraszt a szennyes
érzelmek mocsara és a belőle kiragyogó egyet-
len hótiszta s ezért pusztulásra ítélt szenvedély
között?

De persze ez a kontraszt is csak látszólagos,
és ezt nyilván a társulat is jól tudja. Anouilh-nál a
tiszta szerelem nem szokott még elbukva sem
győzni. Gondoljuk csak meg: Ardèle és a házita-
nító a púpjuk miatt tiszták, úgyszólván azért,
mert nincs más választásuk. Akarták ők a púpju-
kat? Dehogyis akarták. A rosszkedvű teremtés
ragasztotta a hátukra. Ha épnek születnek, ők
sem lesznek különbek a többi, testileg ép, lelkileg
torz szereplőnél. Nem a másság iránti toleranci-
ára nevel a szerző, mint, mondjuk, a
Macskajáték Örkénye vagy az Equus Shaffere.
Ardèle-nek és a házitanítónak nem eszményeik
vannak, csak biológiai pechük. Nem véletlen,
hogy az egyik meg sem jelenik, a másik éppen
csak átsuhan némán a színen: Anouilh eleve
kizárja, hogy

Helyey László (A tábornok) és Koltai Róbert (A gróf)
Anouilh: Szeret, nem szeret című darabjának ka-
posvári előadásán

rokonszenvet ébreszthessenek. Elvont etalo-
nok, szándékoltan irreális mércék. A fontos a
kozmikus kilátástalanság.

Ha azonban a kaposváriak kozmikus rossz-
kedvüknek akarnák tanújelét adni, ami elvégre
érthető volna, bizonyára jobb darabot választa-
nak. Az Ardèle azonban nem jó darab. Statikus
zsánerkép, kiszámítható jellemekkel és cselek-
ményfordulatokkal, lankatagon gonoszkodó dia-
lóguspetárdákkal, amelyek árulkodón jelzik, hol
kéne robbanniuk, de aztán csak zördülnek egyet.

Netán közönségsikerre törtek a Csiky Gergely
Színházban? Ekkorát nem szoktak itt tévedni;
ilyen közepes írói minőségben sikert csak vígjá-
tékkal lehet elérni, zsémbes darabból ritkán lesz
hosszú széria.

Akkor hát marad még egy lehetőség (több iga-
zán nem jut az eszembe): a stílusgyakorlat.
Francia szalondrámát (-tragédiát) nemigen ad-
tak még Kaposváron, egyszer ezt is érdemes ki-
próbálni, kivált, mert ez esetben még csábító stí-
luskeveredés is fűszerezi: a szokványos társal-
gási erkölcsdrámába szürreális színek vegyül-
nek, részben a láthatatlan púpos szerelmesek,
részben a darab jó részében ugyancsak láthatat-
lan tábornokné révén, akinek rikkantása nem kü-
lönböztethető meg a díszpáváétól, s aki, végső
látomásos jelenése során, stilizált monológban
elátkozza s egyszersmind mitikus magaslatokra
emeli a nemiséget. Végül, de nyilván nem utolsó-
sorban a darab egy sorozat parádés szerepet kí-
nál a társulat immár jó negyvenessé érett törzs-
gárdájának, amely ebben az összetételben tán
utoljára van együtt.

Játsszunk hát színházat. De akkor - miért
nem teszik?

A szürreális nem kísértette meg a rendező
Jordán Tamást. Cselényi Nóra jelmezei józanul
szokványosak, s szolidan naturalista Menczel
Róbert díszlete, bár inkább egy hazai maszek
panzióra emlékeztet, semmint egy francia vidéki
kastélyra. Mindenesetre a két nagy láthatatlan,
Ardèle és A tábornokné ajtaja semmiben sem kü-
lönbözik a többiekétől; egyik mögött sem lap-
pang titok. A valamikori francia előadása házita-
nítónak csak púpos árnyékát rajzolta ki
groteszk-démoni felnagyításban az üvegajtóra;
itt Kósa Béla konkrétan és jelentéktelenül caplat
fel a lép-csőn. Lázár Kati pedig mint tábornokné
(a szerepet Csákányi Eszter is játssza) mérges
és szenvedelmes kofaasszony, aki igencsak
haragszik csapodár férjére. Nincs mögötte egy
frusztrált, tébolyba süppedő évtized, sem előtte a
bekövetkező tragédia sejtelme. Nem is értjük,
miért nem jött elő akár már az első jelenetben; ez
az effektus nem érte meg a késleltetést.

Ardèle pedig nincs a színen. Holott végig ott
kellene lennie.

Maradna háta szalon. Ezt Jordán Tamás ruti-
nosan, bár nem nagy meggyőződéssel leperget-
né, ha a szereplők java része el tudná játszani.

S Z Á N T Ó J U D I T

KAPOSVÁRI FEJTÖRŐ
JEAN ANOUILH: SZERET, NEM SZERET
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Molnár Piroska (A grófné)
(Ilovszky Béla felvételei)

Helyey László (a tábornok) kitűnő színész, de
nem mindenben. Ravaszdi, csavaros eszű zsá-
nerfigurák valók hozzá, egyszerű emberek, akik-
ről aztán kiderülhet, hogy nem is olyan egyszerű-
ek. Nagypolgári-arisztokrata hőst nem tud elját-
szani, az elegancia, a csillogás idegen habitusá-
tól. Ha viszont nem találja telibe a szereposztás,
Helyey többnyire elszürkül, és inkább csak lejelzi
a szerepet. Mint most is. Molnár Piroska (a gróf-
né) tűzrőlpattant menyecskét ad egy múlt száza-
di magyar vagy orosz vígjátékból, a Szigligeti-
Csiky-Osztrovszkij skálán. Lipics Zsolt (Nicolas)
csak fizikailag van jelen, fizikai valójában pedig
nem elég érdekes. Nagy Mari (Nathalie) legalább
sokat sejtetőn, Mona Lisásan mosolyog, s amíg
csak ennyi a dolga, úgy tűnik, érti. Csakhát aztán
Anouilh megdobta volna egy nagyjelenet-tel...

Ilyen körülmények között a néző hálás lehet
annak a két színésznek, aki ugyan a kisujjából
rázza ki a kívánt figurát (és stílust), de a kisujjuk
jót súg. Koltai Róbert (a gróf) és Spindler Béla
(Villardieu, a házibarát) élvezetesen állít elő vari-
ánst a bölcs slemilre, illetve a finomkodó és ne-
vetséges gigerlire. Mindkét alakítást igen jól is-
merjük, de sebaj, most is szívesen nézzük, kivált,
mert más nemigen van néznivaló.

A két gyerek hercig.
A szöveget gondozni lehetett volna. Nehezen

érthető, miért nénizi makacsul a gróf a hitvesénél
mindössze három évvel idősebb sógorasszonyt.
Talán mert púpos?

Erre sem tudom a választ.

Jean Anouilh: Szeret, nem szeret (kaposvári Csiky
Gergely Szinház)
Fordította: Barta András. Díszlet: Menczel Róbert. Jel-
mez: Cselényi Nóra. Rendező: Jordán Tamás.
Szereplők: Helyey László, Csákányi Eszter, Lázár Kati,
Koltai Róbert, Molnár Piroska, Spindler Béla, Lipics
Zsolt, Nagy Mária, Kristóf Katalin, Kósa Béla.

ndrzej Wajda még a nyolcvanas
években készített egy fantasztikus
színpadi átiratot a Bűn és bűnhődés
hétszáz oldalnyi regényfolyamából. A
mester filmen, színházban
nemegyszer megcsillogtatta már átírói

zsenijét, elég fenomenális Danton-filmjére
gondolnunk. A Dosztojevszkij-műből írt (s
Krakkóban rendezett is) egy szabályos lélek-tani
drámát, három szereplőre redukálva a sok-
szólamú cselekményt: Raszkolnyikov s a vizs-
gálóbíró párharcára, amelyet mintegy háttérként
egészít ki Szonya angyali jelenléte.

Akár egy Agatha Christie-krimiben: hihetetlen
logikai következetességgel és precizitással építi
föl Wajda az oknyomozó-pszichologizáló játé-
kot. A bűn a darab kezdetén már megtörtént.
Raszkolnyikov már megölte az
uzsorásasszonyt, de egyelőre szabadon jár-kel,
s a lelkiismerete is szabadon hagyja. A
drámaíró-adaptátort egyetlen, bár kétarcú
kérdés érdekli igazán: hogyan jut el a
szuperintelligens, de a társa-dalmi és morális
konvenciókat anarchista ösztönösséggel
tagadó, magabiztos Raszkolnyikov a
vizsgálóbíróval folytatott értelmiségi társalgás és
párviadal során tette beismeréséig, illetve
miféle, pszichoanalitikusnak is dicsőségé-re
váló apró fondorlatokkal bírja rá Porfirij - bizo-
nyítékok nélkül - Raszkolnyikovot a kényszerű
beismerő vallomásra. Valójában ez a bravúros
lélektani akrobatamutatvány teszi Wajda darab-
ját élvezetessé, sőt olykor magával ragadóan iz-
galmassá: nem mindennapi színházi csemege
megtapasztalni, hogy az érvek hálója hogyan
szövi be először Raszkolnyikov környezetét,
majd cselekvéseit, végül, gondolkodásába be-
épülve, miképpen roppantja össze - miután be-
látja, hogy Porfirij pusztán az ő gondolkodásának
analízisével és manipulálásával lassan fölébe
kerül.

A darab a maga nemében logikai műremek:
az igazi bűntényt nem Raszkolnyikov követi el az
öregasszony és testvére meggyilkolásával, ha-
nem a vizsgálóbíró, aki képes rá, hogy ördögi
módon beépüljön a másik ember gondolkodási
rendszerébe, s minta vírusok a komputerprogra-
mot, megbénítsa azt. A Wajda-adaptáció tehát
szűk szeletét adja a dosztojevszkiji
világábrázolásnak, ám önmagában kerek,
mesterien megkomponált kétszemélyes
kamaradráma. A mel

lékszereplők valójában epizódfiguránál is kisebb
szerepet játszanak, háttérként, díszletként
funkcionálnak a darabban. Bár Szonya krisztusi
szelídsége és alázata -- amellyel megmenteni-
gyógyítani próbálja a bűnös Raszkolnyikovot -
valódi emberi drámát sejtet, a szerző nem bontja
ki igazán e konfliktust.

E kamaradrámát választotta rendezői kísérle-
tének tárgyául Vajdai Vilmos, a Katona József
Színház fiatal s már szakmai sikerek birtokában
levő színésze a Pinceszínházban. A kis alkalmi
csapat törzsgárdája Katonás színészekből
verbuválódott: Porfirijt Balkay Géza játssza, az
epizódfigurák közt feltűnik Csomós Mari és
Varga Zoltán. Vajdai legfontosabb rendezői
húzása természetesen a főszereplő
kiválasztása volt. Az előadást nézve nehéz
lenne eldönteni, Ternyák Zoltán
Raszkolhyikovjára építette-e az egész játékot,
vagy a közös munka során derült ki, hogy
Ternyák a lehető legideálisabb Raszkolnyikov.

Vajdai vállalkozása részint örvendetes, mert a
stúdiókörülmények közti színházi kísérletek nél-
kül vagy csak önmagát ismétli az üzemszerűen
működő színház, vagy napjaink trendjét
követve, művészi alkotások helyett
szórakoztatóipari tucatárukat gyárt sorozatban,
feltöltve a minden-hol vészesen ürülő kasszát.
A pinceszínházi elő-adás részint mégis felemás
érzéseket kelt a nézőben, mert rendezői
szempontból, mondhatni, konvencionális
ötleteket vonultat föl, s olykor azokat sem
használja ki teljesen. Vajdai csupa értelmezési,
szcenírozási, színészvezetési, szi-
tuációteremtési közhelyből próbál színházat
csinálni - az előadás többnyire vontatottan
unalmas, s csak néhol csillantja fel, milyen is
lehetett volna, ha a maga összetettségében
szikráztatja föl a Wajda-dráma lélektani
magasfeszültségét. E felcsillámló pillanatok
szinte kivétel nélkül a Raszkolnyikovot roppant
játékeleganciával megformázó Ternyák Zoltán
színészi jelenlété-nek köszönhetők. Játéka egy
szenzibilis ifjú színész bravúros szólója:
Ternyák elmélyült jellem-ábrázoló képessége
az előadás unalmán is át-csillog. A
Hoppárézimi! kritikusai többségükben már
visszagazolták a pályakezdő színész tehet-
ségét: ez a haloványra sikeredett pinceszínházi
bemutató most egyértelmű bizonyítékát nyújtja
érzékeny gesztuskultúrájának, finom játéktech-
nikájának és vonzó adottságainak. Raszkolnyi-

" K O V Á C S DEZSŐ

HOGYAN VESZÍTSÜNK?
DOSZTOJEVSZKIJ-ANDRZEJ WAJDA: BŰN, BŰNHŐDÉS


