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öldesi Judit (Cordeiá) és Tordy Géza (Koncz
suzsa felvételei)

lbrummogása, s ahogy vicsorgásba váltja
angjait). Az unott és kioktató Cordeliát nem an-
yira „szeretetlensége" miatt kell - vagy lehet-
éges - világgá kergetni. Az a baj, hogy ő sem
rti az atyai döntést. Földesi szerepidegensége
llenére Ács úgy intézi a sokszor elrontott, fontos

elenetet, hogy a hebehurgyán vértolulásos apa
ellett a kihajított leány sem csupán mártíriumá-
a dicsőülten távozik. Értetlennek és
rzéketlen-nek bizonyult a kulcsszituációban.
ire jóvá tehetné az ifjúság bűnét, késő lesz.
A hosszú és megkapó expozíció után a darab

lnehezül. Ács - mint mostanában nemegyszer
szeszélyes a kidolgozásban. Unalmas ácsor-

ásokat enged a színpadon. Beletörődik a
örülmények kényszerébe, legtöbb színészét
em képes föltüzelni, vagy pedig hevülni hagyja
ket
fölöslegesen. Rajhona Ádám nem eljátssza:

sak kimódolja Glostert; amikor (jóval később)
égis összerendezi a figurát, az előzmények
iatt már nem képes jelentékennyé emelni (s

ak öngyilkossága is megoldatlan). Czvetkó
ándor fattyú Edmundja érdektelen szeleburdi

ossz-csont, féltestvére (a törvényes), Edgar,
ertz Ti-bor alakításában, ütődött, nyámnyila

oravén, akiből így nemis lehet filozofikus
olond, számki-vetett, ruhátlan szegény Tamás.
ear bolondja, Őze Áron f. h. viszont se nem
olond, se nem okos, egyszerűen csak ifjú, aki
zellemesen igyekszik helyt állni az idő előtt jött
örténelmi ma-túrán. Gáti Oszkár (aki nemrég
yőrött Cyranót is érthetetlenül megfosztotta a
edélytől és a jó-féle vagabundusságtól)
entként vívódik, szen-

ved, döngeti lépteit, s akkor jó, amikor
elfeledkezik a páncélozó sémáról. Tarján Péter
kisszerű, és kisszerűen ármánykodó, pipogya
Oszvaldjában semmi nem indokolja, hogy
fejedelemnő válassza ágyasának; Hankó Attila
(Cornwall) nehézkesebb, Haás Vander Péter
(Alban) fürgébb, ám egyként érdektelen
játékmóddal szaporítja tovább a sikerületlen
alakítások számát.

A színészi szegényesség miatt s a remek
kez-

A Hit, remény, szeretet nem nagy előadás, de jó
előadás; olyan, amilyen néhány évvel ezelőtt
szezononként legalább három-négy volta
Katonában, ugródeszkát kínálva a nagy
előadások számára. Mint tudjuk, mára ez - itt
nem taglalandó okokból, és remélhetően csak
átmenetileg - nincs egészen így. A Katona még
csak keresi esztétikának és közéletiségnek azt
a metszőpontját, amelyet a rendszerváltás előtt
oly tévedhetetlenül jelölt ki magának, s amelynek
valószínű helye jócskán eltolódott. Úgy
gondolom, erről ennél többet csak a művészi
gyakorlat mondhat; utána majd a kritika büszkén
és elégedetten felmutat-hatja és elemezgetheti.

dés után megfogyatkozó rendezői erély folytán
az előadás roppant eredeti, metsző, sokkal telje-
sebb rajzot ígérő vázlat marad az Arany János
Színház színpadán. A kezdés történelmi és onto-
lógiai súlya, harmóniája - a szubjektum erejét
és kicsinységét egyszerre kimondó bölcsessége
- a befejezés újra tiszta és rendezett képeiben
sem talál vissza eredeti önmagához. Annak elle-
nére sem, hogy a produkció sokszor lassúdad
menetében egy-egy látványrím, finom gondolati
utalás, jellemrezdülés Ács és a színészek talen-
tumáról tanúskodik. Márta István zenei effektu-
sai sokat, Csík György jelmezei (főleg színvilá-
got) adnak az összképhez.

A címszerepéről elkeresztelt dráma a címsze-
repet valóban fölépítette. Kár is, kevés is, hogy
végül jószerivel csak azt. A világból kihulló, hűsé-
ges (és hűtlen) régiek, meg a hatalomhoz így-
úgy fölnőni képtelen újak farkasszemet néztek
egymással - és tekintetük, hamarabb kihunyt,
mintsem mindent elmondhatott volna.

William Shakespeare: Lear király (Arany János Szín-
ház)
Fordította: Vörösmarty Mihály. Díszlet: Menczel
Róbert m. v.

Jelmez: Csík György m. v. Zene: Márta István m. v.

Dramaturg: Vörös Róbert. Mozgás-vívás: Tímár
Tamás m. v. Világítás: Simon László. Szcenika:
Bognár Zoltán. Rendezte: Ács János.
Szereplők: Tordy Géza m. v., Rajhona Ádám m. v.,

Gáti Oszkár m. v., Hankó Attila, Haás Vander Péter,
Mertz Tibor, Czvetkó Sándor, Őze Áron f. h., Ráckevei
Anna m. v., Györgyi Anna m. v., Földesi Judit, Tarján
Péter, Hegedűs Miklós, Bank Tamás, Móni Ottó.

A József Attila színházi Rokonok kapcsán
más hasábokon már elmeditáltam a kritikai rea-
lizmus alkotói és fogyasztói attitűdjének rene-
szánszáról. Az így minősíthető műveket a meg-
előző évtizedekben úgy olvastatták-nézettékve-
lünk, hogy a bemutatott jelenségeket meghala-
dottként vagy közvetlenül meghaladhatóként
tüntették fel. Ezt a kulcsot rendszert váltva ma-
gunk dobtuk a tengerbe, és bizonyára csak a leg-
bölcsebbek gyaníthatták, hogy a szóban forgó
jelenségek egy-kettőre ismét aktuálisak lesznek.
Csak éppen kulcs nélkül. Csak éppen a korábbi
- szuggerált, szuggerálható- reményteljesség
veszett oda, legalábbis az emberéletben
mérhető jövőre. Hogyan állítsuk be, hogyan
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szemléljük mármost saját társadalmunk egyre
szélesedő rétegeinek azt a színpadi tükörképét,
amelyet Ödön von Horváth oly keserű felháboro-
dással szerkesztett meg? Min háborodjunk fel?
Azon, amit többé-kevésbé magunk akartunk,
mert úgy láttuk, nincs más megoldás? És miből
merítsük a hitet és a reményt (feltételezve, hogy
szeretetnek nem vagyunk híján)?

Lám, a műsorfüzetben idézett Peter Pa-
litzsch, stuttgarti rendezésére készülve, jó
Brecht-tanítványként tudta a brechti választ.
„Die Verháltnisse..." Hát persze, a jó öreg viszo-
nyok. „»De - mint mindnyájan tudjuk - valaki-
nek mindig bűnösnek kell lennie.« És Elisabeth,
egy másik összefüggésben, tudja a választ. »A
viszonyok.« Persze éppen ezek a viszonyok te-
hetnek róla, hogy ennél konkrétabbat nem tud
rólunk elképzelni, és ha meg tudná fogalmazni:
»A társadalmi viszonyok«, ki tudja, talán akkor
nem választotta volna ezt a végzetes kiutat."

Palitzsch, legalábbis 1969-ben, még hitt -
no, nem az NDK-ban, ahonnan sürgősen Nyu-
gatra távozott, hanem az ott eltorzítva, kiforgatva
érvényesített társadalmi igazság lehetőségé-
ben. Megjegyzem, valami be is vált ebből; nem
az NDK-ban. De hát ettől a valamitől is fényév-
nyire vannak a mi Erzsikéink, Böbéink és a párt-
jukat fogók. Erzsike - hisz tán még fejébe vertek
valami Foximaxi-zanzát az iskolában - már tud-
ja: igen, a társadalmi viszonyok a bűnösök. De
mit kezdhet ezzel a tudással a munkaközvetítő-
ben, a meinlesitett Közértben, a díjbeszedő elől
bujkálva? Hisz a vallott cél éppen azt tételezi,
hogy felépüljön az, aminek első téglái már ma-
guk alá temették. Erzsike, akár Kőműves Kele-
mennének is tudhatja magát. Nem hiszem, hogy
ettől boldogabb lenne.

És ennél sokkal okosabb Gothár Péter sem le-
het.

A Hit, remény, szeretet kétségkívül kisebb rangú
alkotás a XX. század egyik legérdekesebb drá-
maírójának életművében. Nem sűrít magába vi-
lágot, nem fest teljes emberi sorsokat, a figurák
sem olyan életteljesek, minta két remekműben, a
Mesél a bécsi erdőben és a Kasimir és Karoli-
nében. A szereplők alig jelentenek többet önma-
guknál. nem veszi őket körül Marianne és Osz-
kár, Kasimir és Karoline mitikus-archetipális au-
rája. A történet alig több, mint egy újsághír (ere-
dete ide is nyúlik vissza), a naturalisták által oly
kedvelt „fait divers" - kis színes a mosónőről, aki
lúgkövet ivott -, s a kezdethez visszakanyarodó
vég már-már poénszerűen anekdotikus: a kór-
bonctanon önként jelentkező hősnő végül csak-
ugyan a kórbonctanon köt ki.

Az előadásra tehát az a veszély leselkedik,
hogy egy aktuális élethelyzetre rímelő naturalista
életkivágásnál nem tud többet adni. Igaz, e ve

szélyt elkerülendő, lehet támaszkodni a műre,
amely ha oeuvre mineure is, nagy mester oeuvre
mineure-je; átlengi a jellegzetesen horváthi,
közhelyek és bizarr rigolyák elegyéből párolt, ci-
nikus és fájdalmas poézis, a nyers köznapiságon
átderengő abszurditás és fantasztikum, és azaz
itt is kirajzolódó törekvés, hogy a világ absztrakt

Bertalan Ági (Elisabeth) és Söptei Andrea
(Maria)

kegyetlenségét az emberek egymás iránti mér-
hetetlen kegyetlenségében konkretizálja (az vi-
szont a darab gyengéje, hogy ez a kegyetlenség
nem olyan spontánul, zsigerien természetes,
mondhatni, naiv, minta nagy drámákban, hanem
kiszámítottan, élőre tudhatóan ördögi). És itt
vannak a figurák, amelyek ha vázlatosabbak, di-
daktikusabbak, kevésbé plasztikusak is, mint a
remekművekben, a Katona gárdájának így is ki-
váló alkalmakat kínálnak nagyszabású ember-
ábrázoló kismesterségük csillogtatására.
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Bertalan Ági és Lengyel Ferenc (Rendőr)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

Gothár Péter rendezése - azt mondanám:
természetesen - minden csapdát kikerül, az ak-
tualizálástól a szentimentalizmuson át a
kétszer-kettőre egyszerűsítésig. Alapgesztusa a
kemény és rezignált humanistáé. Világosan és
összetetten építi fel a horváthi világot, ahol a
megkapaszkodók ridegek, önelégültek és
könyörtelenek, az áldozatok az együgyűségig
naivak és manipulál-hatók (és hamis
tudatukhoz - máig érvényes pszichiáteri
trouvaille - a hamis bűntudat is hozzátartozik);
és ahol minden további lehetséges embertípust
csak az író (és a reménybeli néző) testesít meg.
A banalitás, a mű alcíméhez méltón, valóban
„kis haláltánccá" lényegül át, szürke és
szürkében tartott, kis sorstragédiává. Finom,
komplex játékötletek és -megoldások so-
kaságát lehetne citálni. Amikor Elisabeth egy-
szerre erotikusan és a halállal öntudatlanul ka-
cérkodva dekorálja ki Alfons Klöstermeyer testét
az őszirózsával; amikor Alfons az utolsó képben
úgy emeli egy székre a földön heverő lányt, hogy
abban semmi gyengédség nincs, még szemé-
lyes jelleg sem, csak önigazoló konvenció; ami-
kor Elisabeth és a Boncnok viszonyában kétszer
tér vissza a ruharángatás, a primer indulatokon
- a felháborodott hisztérián, illetve a kétségbe-
esett kapaszkodáson - túl egy, a hamis tudatban
elvetélt kapcsolatlehetőséget jelképezve. És mi-
lyen költőien sokértelmű színpadi kép születhet
egy megfordított padból, amelyen a nézők-

nek háttal ül két meghajszolt lány, akik sorstárs-
nőkből barátok is lehetnének, ha a bontakozó
megértés laza brutalitással el nem szakadna.
Sok hasonló példát idézhetnénk, de nem igazán
érdemes, mert valamennyien együtt sem teszik
nagyszabásúvá az előadást.

Van ebben része - a szövegen s bizonyos
rendezői tanácstalanságon túl - a két főszerep-
lőnek? Valószínű. Lengyel Ferencnek (Alfons)
és Bertalan Ágnesnek (Elisabeth) nincs egyetlen
hamis hangja, de az előbbi egyértelműen szürke,
az utóbbi pedig nem elég erős. Bertalan Ágnes
tehetségének számos, általam őszintén respek-
tált csodálója van, tehát nagyon is lehet, hogy
tévedek; de magam mindig túl pasztellszínűnek
és kislányosan buzgónak éreztem színészetét,
s úgy láttam, hogy mint más, hasonló alkatú
színésznőket, őt is feszélyezi átlagosnál
magasabb termete. Minden a helyén van, amit
csinál, de elég érdekesnek most sem érzem.
Nem méltányos az összehasonlítás a Katharina
Blummal, amelyben Heinrich Böll egy negyven
évvel későbbi, sokkal öntudatosabb Elisabethet
írt meg, de annyi azért elmondható: Katharina
Blum sem azonosulásra csábító, tetőtől talpig
rokonszenves hősnő, és Básti Juli sem
játszotta ilyennek; de Básti Julinak minden
megmozdulása és reakciója átsütött a
nemlétező rivaldán. Mint ahogy ez volt a helyzet
Elisabeth kaposvári „elődeivel" is, Pogány Judit
Mariannéjával és Koltai Róbert Kasimirjével:
egyik sem akart azonosulásra késztetni,
mindegyik élesen kiemelte a figura szánalmas
sodródását, hamis tudatát, bornírtságát,
viktimológiai predesztináltságát, és mégis
létrejött a színészalkímia csodája: egy szürké-

nek játszott szürke figura művészileg izgalmas
típussá lényegült.

A két haloványabb központi figura köré aztán
remek portréepizódok sorozatát teremti a kiváló
csapat. Vajdai Vilmos Főboncnoka egyszerre
hitvány fráter és egy minivégzet hordozója. Máté
Gábor tenyérbemászóan svihák, szadista hajla-
mú bárójának akár több gyilkosság is száradhat
a lelkén. Csomós Mari Az új lakás után itt is reme-
kel cserfesen és tudálékosan közönyös nagysas-
asszonyként, és Papp Zoltán mogorva Járásbí-
rójára rá van írva, hogy a négy fal között veri a
nagysasasszonyt. Hollósi Frigyes Főfelügyelője
maga a joviális brutalitás, az egyre jelentősebb
jellemszínésznővé érő Szirtes Ági pedig ugyane
brutalitás finomkodó, kispolgári variánsát nyújt-
ja, Végvári Tamás, a Boncnok szinte önálló drá-
mát sűrít három jelenésébe, egy szerencsétlen
és meglehetős gusztustalan csodabogárról, aki
addig menekült extravagáns hóbortjaiba, amíg
azok mindenestől magukba nem szippantották.
Ám a mondottakból következőn az ő jelenlétük
semmivel sem tűnik kevésbé fontosnak s érde-
kesnek a két főszereplőhöz kapcsolódó mozza-
natoknál, ez pedig mégsincs így egészen rend-
jén.

Természetesen a befejezést is Ödön von Hor-
váth írta: a magára maradt holttest körül odakinn
tovább zajló életről, amelyet ütemes, hangosodó
marsolás és agresszív marsmuzsika tölt meg.
Hogy mit jelképezett ez a befejezés Németor-
szágban a harmincas évek elején, azt tudjuk.
Mint ahogy végiggondolható: nincs a darabnak
egyetlen olyan szereplője sem, aki a baljós for-
dulatot ne fogadná majd örvendezve, akit ne
képzelhetnénk el NSDAP-tagnak, SS-nek, ges-
tapósnak, Gestapo-spiclinek, kápónak, Hitler-
Jugendnek vagy a Bund Deutscher Mádchen
tagjának. Talán, ha életben marad, még Elisa-
beth is lelkesen köszöntené a munkaalkalom
ígéretét és az atomizáltság ellen gyógyírként kí-
nált kollektív feloldódás lehetőségét.

És ezen a ponton a kritikai realizmus perspek-
tívája hirtelen kiszélesedik. Itt talán több is tehe-
tő, mint csüggedten ráismerni az ábrázolt hely-
zetre. Elvégre a ciklikusságnak is van talán hatá-
ra...

Ödön von Horváth: Hit, remény, szeretet (Katona Jó-
zsef Színház)

Fordította: Szilágyi Mária. Díszlet: Berzsenyi Krisztina,

Gothár Péter. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Pres-

ser Gábor. Dramaturg: Veress Anna. Rendezte: Go-
thár Péter.

Szereplők: Bertalan Ágnes, Lengyel Ferenc, Vajdai

Vilmos, Végvári Tamás, Rajkai Zoltán f. h., Máté Gá-
bor, Szirtes Ági, Csomós Mari, Papp Zoltán, Sipos
András m. v., Söptei Andrea, Hollósi Frigyes, Takátsy
Péter f. h., Gazdag Tibor, Stohl András, Nyáriné Judit,
Lipsa Lajos, Madaras Sándor.


