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mint a tanúként magával hozott Saint George
(Várnai Szilárd). Az ezt követő jelenet a dráma
legszárazabb és az előadás legszellemesebb
része. Az észbontó cirkalmassággal megfogal-
mazott udvariassági formulák és bájolgó tiszte-
letkörök lapjai ezek; többek között itt hangzik el
Beaumarchais négyoldalas leleplező monológ-
ja. A három férfi egy zsúrasztal köré telepszik, s
kezdődik a disztingvált csevegés és poharazás.
Alig figyelnek egymásra, a maguk tirádáit gépie-
sen mondják, mindenki a saját zavarával van el-
foglalva. Az egyik körmondat közepén Clavigo
hirtelen elhallgat, és halkan megkérdezi: „Hol is
kezdtem el?" Beaumarchais nagymonológja
alatt pedig az eddig tompán döngicsélő gramo-
fonhoz lépked, és elegánsan kiemeli a tölcsérből
egyik összegyűrt irományát, majd továbbra is fe-
szült figyelmet színlelve visszaballag az asztal-
hoz. Beaumarchais ugyanolyan jószándékú és
ugyanolyan korlátolt - s ugyanúgy meg-
rögzötten hisz a maga igazában -, mint ellen-
pontja, Carlos. Képtelen meglátni Clavigóban a
fuldoklót, az összezavarodott, benne barátot és
segítőtársat kereső embert.

A jelmezek és a díszletelemek múlt idejűen
kortalanok, még leginkább a századelőt idézik.
Az apró nézőteret félig körülölelő játéktér jobb
felén látjuk Guilbert-ék szalonját, a bal felén (ve-
lünk szemben) Clavigo dolgozószobáját. Egyes
jeleneteknél fénnyel választják szét a két hely-
színt, de a határok nem egyértelműek, a szerep-
lők gyakran állnak félig sötétben. A színészek
léptei alatt a földre hányt könyvek és papírlapok
meg-megzörrennek, s ezáltal egyes szövegré-
szek érthetetlenné válnak. Ám ezek a kisebb
technikai hibák sem tudták lerontani a stiláris
egységből, az erős, igazolható koncepció izgal-
mából, az alakítások egymást azonos irányba
lendítő dinamikájából fakadó kedvező benyo-
mást. A mai szemnek kissé szentimentális alap-
anyag csábított volna a távolságtartó, ironikus
megoldásokra, de Bagossy csupán az életide-
gen pátoszt semlegesítette közömbös, köznapi
mikroakciókkal.

Clavigo egy kendőbe bugyolált gipszangyal-
kát szed elő lelkendező sietséggel, mikor
kanosszát járni indul Marie-hoz. Ezt a
szobrocskát küldi előre követéül, Hermészt vagy
inkább Cupidót: az első szerelem éteri, szinte
nemtelen, végtelenségtudattal átitatott derűs
figuráját. De a szobornak most már nem csupán
egyik karja hiányzik; pár perc múlva ott hever
Marie lakásán egy oszlop mögött - nevetséges
torzó, ormótlan tárgy... Clavigónak nem az a
hibája, hogy kiszeretett Marie-ból, hanem hogy
nem tudja véglegesnek elfogadni ezt a
kifosztottságot, és újraélt emlékekkel próbálja
kivattázni a már betölthetetlen űrt. Aztán megijed
a dolgok befejezettsége és
megismételhetetlensége láttán. Menekülni pró-
bál, de nincs hová. Minden átváltozik, az idő

mindent mozgásban tart, és aki rádöbben, hogy
nem lehet hatalma e káosznak tűnő gomolygás
fölött, az kétségbeesik. „De hogyan szabadulha-
tunk a zűrzavartól?" - kérdezi Clavigo, majd
hogy nem kap választ, Beaumarchais kardjába
szalad. Neki nem kell elmondania példaképe
halhatatlan monológját. Inkább „nem lenni" - ez a
válasza.

Elképzelem, mit szólna Móricz Zsigmond,
ha itt ülne közöttünk a Kolibri Pince zsúfolt
és túlfűtött nézőterén, ha ágaskodnia kellene
a hatodik sorból, hogy ellásson a
színpadra, ahol élete nagy drámája, két
asszony közti szerelmes vergődése, velük vívott
élet-halál harca zajlik. Indulat fűtötte, érzékek
forrósította szavaira ráismerne: a dialógusok
nagy részét a feleségéhez, Jankához és az
életében
1924 óta főszerepet játszó Simonyi Máriához
írott levelekből, levéltöredékekből szerkesztette
a szerző. A történet, amit a nyolcvanas évek
legújabb drámaíró-nemzedékébe tartozó, máris
színházi életművet építő Forgách András író,
dramaturg, kritikus és drámafordító megjelenít,
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többé-kevésbé híven követi az életrajz érzelmi
viharokban tobzódó, zaklatott szakaszának ese-
ménysorát.

Csak a szereplők, a dráma név szerint ismert
hősei mások.

Ez a Móricz Zsigmond talán egy fokkal délce-
gebb, ám jóval szertelenebb, szerelmében
esendőbb, modorában - elnézést a kifejezésért
- infantilisabb, mint az igazi. Különböző
szöveg-összefüggésekben többször is
tudtunkra adja, hogy ő mekkora nagy író,
hivatásának sikeres megszállottja, akinek
írásait boldogan közlik a lapok, barátai
könyveket írnak róla. Sugárzó mű-
vészönbizalma azonban meghökkentő ellentét-
be kerül egyrészt emberi bizonytalanságával,
másrészt a figura szellemi arculatának vázlatos-
ságával: köztudott, számtalan példa, kudarc és
félsiker is bizonyítja, hogy az alkotó géniusz
hét-
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köznapi megjelenését, a zsenialitás mindig
rendhagyó kisugárzását - főként egy magánü-
gyekre koncentráló történet előadásakor - a
legnehezebb hitelesíteni. A művész műve - re-
génye, muzsikája - a színpadon mindig csak
közvetetten, szavakban és reflexiókban jelenhet
meg, és ez a legritkább esetben nyújt igazán
meggyőző bizonyságot. A Tercett hőséről sem
hihető, hogy az asszonyaitól visszaperelt időben
képes az őt körülvevő világot feltárni és megítél-
ni. Nem az utókor által kötelességszerűen felállí-
tott márványszobrot hiányolná az előadásra be-
tévedő Móricz Zsigmond, hanem inkább portré-
jának azokat a kikerülhetetlen vonásait - igaz-
ságérzetét, szociális érzékenységét, felelősség-
tudatát -, amelyek a világról alkotott vélemé-
nyének megjelenítésekor mindenképp kirajzo-
lódnak. Azt a szellemiséget, amely az intellektu-
ális szerepjátszást egész életében határozottan
elutasító, originális tehetségű Móricz Zsigmon-
dot - Móricz Zsigmonddá teszi.

A legnehezebb és leghálátlanabb szerep
ennek következtében a máskor ezerarcú
Blaskó Péternek jutott: az ő Móricz Zsigmondja
szenvedi meg legjobban a jellemrajz
leegyszerűsítését. Látványos szenvedése
időnként együttérzés helyett mosolyt ébreszt a
nézőtéren, és ilyenkor csak a rutin segíti át a
zökkenőkön.

Ráismerne Móricz a két asszonyra is, akiknek
életében bálványa és rabszolgája volt. Jankával
- életrajzi források szerint - akkoriban végződött
a szerelem, amikor Simonyi Mária berobbant az
életébe. A színpadi Jankát olyan nagy

Eltökélten hideg, számító teremtés, aki számára a
felé áradó szenvedély visszautasításának és
elfogadásának valamennyi gesztusa „szerep,"
amit aztán oly sikeresen alakít, hogy időnként
kisszerűségét levetve, azonosul is vele.

Kari Györgyi pályáján jelentős állomás Simo-
nyi Mária főszerepe. A színésznő mindent meg-
tesz azért, hogy a színpadon „a" Színésznővé
váljék. Ehhez azonban, úgy tűnik, nemcsak a ra-
gyogás képessége, de az emberi formátuma, is
hiányzik belőle. Amikor kapcsolata az íróval be-
teljesül, és még abban az órában nekiszegezi
örömgyilkos ígéretét - „Két hét múlva kidobom" -
, nem az önmagát mindenkitől, szeretőjétől is
megtagadó istennő, hanem egy vásott kamasz-
lány fenyegetőzik. Részletező elragadtatással
leírt, csodálatosnak mondott fehér estélyiruha-
költeményét úgy viseli, mintha a bizományi foga-
sáról akasztotta volna le.

Az elmondottakból következik, hogy a Tercett
egyik szereplője sem egészen az, akinek (felte-
hetően) az író, és a műhöz az irodalomtörténet
oldaláról közelítő kritikus látni szeretné. De a
darab, amelyet Forgách András Móricz-drámák
jeleneteinek és a Móricz Lili Kedves Mária! című
dokumentumtörténetében publikált Móricz-le-
velek felhasználásával komponált, ettől függet-
lenül élés működik. A műfaj know-how-ját, ered-
ményességét a Veszedelmes viszonyok külön-
böző adaptációi vagy Bernard Shaw és Mrs.
Campbell életre keltett levelezésének világsikere
is bizonyítják. A siker magyarázata nyilván nem
vagy nem csak dramaturgiai. Hozzájárul a
módszer népszerűségéhez az indiszkréció gyö-
nyörűsége. Az öröm, amit a levéltitok folyamatos
megsértése kínál, s a behatárolt színpadi világ,
amit az író - adott esetben Forgách András - a
kitekintés minimumát az intimitás maximumával
ötvözve rajzol.

A színlap egyik változata szerint a Tercett egy
szenvedély anatómiája. Valójában ez a közön-
séget toborzó címke elszegényíti a vállalkozást.
Hiszen a darab nem egyetlen szenvedélyről , ha-
nem az emberi viszonylatok egyidejű variációiról,
az érzelmi és szexuális kötöttség konfliktusáról,
egy férfi és apa lelkiismereti drámájáról, az
írónak önmaga integritását védő lázadásáról is
szól. A két asszony konvencionális féltékenysé-
génél, a szeretett férfiért vívott örök párharcánál
eredetibb és napjainkban izgalmasabb motí-
vumnak tűnik Janka és Mária szélsőségesen kü-
lönböző, mégis egymásra rímelő identitásprob-
lémája. Hogy mindketten önmagukat adják, illet-
ve tagadják meg a zsenivel való, boldog-boldog-
talan kapcsolatban, amikor rosszul szeretnek.

A befogadó igénye szerint - akárcsak például
a Macskajáték- a Tercett is szimpla három-
szögtörténetre redukálható. Csakhogy a történet
ezúttal sem lényege, inkább csak eszköze a fe-

színésznő kelti életre (Csákányi Eszter), hogy a
néző hajlandó eltekinteni attól, amitől a férj nyil-
ván nem tudott: Janka akkoriban még alig halvá-
nyodó szépségétől, személyiségének változat-
lan dinamizmusától, kritikai szellemének mér-
tékadó pontosságától: mindattól, ami a Máriánál
mindössze négy évvel idősebb tanítónőt képes-
sé tette a múzsa és a modell szerepének egyide-
jű betöltésére.

Csákányi Eszter egy, az igazi Jankánál vala-
mivel idősebb, korpulensebb, féltékenységé-ben
földhözragadt teremtést játszik: mintha csak a
Simonyi Mária tudatában élő feleségkép
elevenedne meg a színpadon. Ám ennek a
megalázott és társát is lépten-nyomon
megalázó asszonynak minden lélegzetvétele,
kínos maga-kelletése és szigorú elzárkózása,
zsarnoki hisztériája és tragikus
kiszolgáltatottsága is kikezdhetetlenül hiteles.
Csákányi egy-egy apró ajak-biggyesztése, a
stílus, ahogyan Horváth Judit jellemfestő
kisruháit vagy a személyiségétől idegen, divatos
ajándék dzsömpert viseli - utánozhatatlan.

Simonyi Máriát nemcsak a kamaszmód sze-
relmes író, de a színházi világ és a sajtó is tün-
döklő szépségnek tartotta. Pedig talán nem is
volt az, csak el tudta hitetni magáról. Megjelené-
sének némileg kimódolt és kihívó vonzását csak
a párharcban vesztes vetélytárs kárhoztatta; és
ezt visszhangozták, némileg visszafogottabban,
Janka lányai is. A kor divatos ideáljának minden-
ben megfelelő dívába az író látta bele a „határta-
lan szűziesség és transzcendentális érintetlen-
ség varázsát," azért, hogy az életben is rá oszt-
hassa „a szerelem csillagának szerepét." Az
elő-adás Simonyi Máriája vonzó, de cseppet
sem szűzies, és nemis annyira légies, inkább
sovány.
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szültségteremtésnek. A feszültség ebben a já-
tékban a halálig fokozódik, és az író ennek a
crescendónak rendeli alá az elbeszélést, amikor
csak a feleség sikeres öngyilkosságát követő,
vészterhes happy endig folytatja a történetet.
(Amelyről egyébként köztudott, hogy kiábrándító
módon, boldogtalanul folytatódott. Simonyi Má-
ria sem színésznőként, sem feleségként nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket: múzsá-
nak is, modellnek is érdektelenebb volt, mint le-
győzött vetélytársa. A diadal, amit a szerető a fe-
leség felett, a férj pedig szenvedélyének tárgyát
meghódítva aratott, kilenc év után keserves ku-
darcba fulladt. De ezzel már Forgách András
nem foglalkozik, és a kritikusnak sem oka, sem
joga ezt számon kérni.)

Az írót az igazolja, hogy a közönség az első
perctől az utolsóig együtt lélegzik az előadással.
Sajátos módon anélkül, hogy bármelyik hősével
maradéktalanul azonosulna. A két asszonytól el-
távolítanak az eddigiekben már említett gyenge-
ségeik, elidegenít a szerelmüket megmérgező
önzés, az írótól pedig az a maga teremtette
csapdahelyzet, amelyben túlságosan
esendőnek, naivnak és komikusnak mutatkozik
ahhoz, hogy maradéktalan közösséget
vállalhassunk vele. Szenvedélye, amelynek
parancsára folyamatosan megalázza önmagát,
inkább mosolyt, rész-vétet ébreszt a nézőtéren,
semmint csodálatot. A színpadi Móricz
stílusában - és ezt mosta szavak és a
gesztusok rendjére, a színpadi meta-
kommunikációra is értjük - van valami menthe-
tetlenül XIX. századi. Ez a megállapítás nem
kérdőjelezi meg a mondatok autentikusságát:
ami a felindulásban írt levelek félmondataiban
elfogadható, sőt hiteles, az a színpadon - mai
közönség számára - még kulisszahasogató is
lehet! Ebből következik az a szomorkás
avittság, aminek egyébként nyoma sincs az
igazi Móricz-művekben.

Joggal feltételezhető, hogy ez a diszkrepan-
cia nem a drámai ábrázolásmód következetlen-
ségéből fakad, hanem éppen ellenkezőleg: For-
gách András nagyon is tudatosan állította hősét
ebbe a furcsa, felemás fénytörésbe; tudatosan
aggatott mondataira, jelzőire idézőjeleket. Az író
és a rendező következetes abban is, hogy a Mó-
ricz-drámák legharsányabb jeleneteinek a paró-
diáját iktatja a cselekménybe, kegyetlenül lelep-
lezve ily módon a rendkívüli tehetségű, ma is kor-
szerű regényíró drámaírói gyengéit, a színpad és
az élet melodramatikus mozzanatainak egymás-
ra rímelő groteszkségét. Ezek az előadásba
szerkesztett drámaintarziák inkább csak az iro-
dalomtörténeti elvárással közelítők számára kí-
nosak. A közönség - a közreműködő színé-
szeknek, Farkas Évának és Kormos Gyulának
hála - harsányan derül, és jól teszi.

Czeizel Gábor rendezőt nem kötik filológiai el-
várások: ő Forgách András darabját az iroda-

lomtörténeti háttértől lényegében függetlenül, a
húszas években gyökerező, lélektani motívu-
mokkal alátámasztott háromszögtörténetként
állítja színpadra. A rendelkezésre álló tér nyo-
masztóan szűk volta számára nem korlát, hanem
kifejezési eszköz: a helyszínek egymásba úszta-
tása is a szereplők összezártságát, az összeku-
szált emberi kapcsolatok bonyolultságát és
szinkronitását érzékelteti. Az előadás két, szín-
házi nézőtéren játszódó jelenete filmszerűen
premier plánba helyezi a Móricz házaspár fe-
szengő figyelmét, illetve a Vadkan premierjén be
nem vallottan is hódítani készülő Simonyi Mária
rezzenéstelen magakelletését. A színház a szín-
házban konvencionális kettőssége ezúttal a né-
zőtéri hallgatás sokféle tartalmát, a nemek közti,
fizikai érintkezés nélkül is delejes feszültséget hi-
vatott kifejezni.

Manapság, amikor egyelőre az emléke is alig
él a közelmúlt Móricz-reneszánszának, amikor
még az író kísértetiesen időszerű művei is kiszo-
rulnak az irodalmi érdeklődés homlokteréből,

Sokféleképpen közelíthetnénk a kicsiny,, de
bátor és szívós Kolibri Pince legújabb
bemutatójához. Érdekességeket,
ínyencségeket
gyűjtöttek Novák Jánosék már szépen
ide, Márton László A római hullazsinatjától Ady-
dalokig, egyszemélyes előadóesttől dzsesszig,
pantomimtől Forgách András Móricz-drámájáig,
sőt, befogadnak más műhelyeket is: pedig a
hely igen ellenálló, leginkább az iskolák
pincéjéből lelkesen „klubbá" alakított szerény és
rozoga intézményekhez hasonlatos. Világítani
lehet meg dobogókat behurcolni - ennél többet
aligha. Egy jó kis intim játszóhely (bár a
szűkösség nem mindig szinonimája a bensősé-
gességnek, az már érzelmi-hangulati kérdés,
azért már tenni kell valamit). Ez hol sikerül, és ak-
kor a Kolibri tényleg felszárnyal, mint a színházi
főnixmadár, vagy nem, és akkor az ember kíno-
san érzi magát, akkor hely és alkalom nem indo-
kolja egymást.

A „két kis" Puskin-dráma (ahogy a kedves,
1945-ös Faust-féle zsebkiadás nevezi) talán az
utóbbi minősítéshez áll közelebb. Azonkívül,
hogy éppen ráérő színészek és színházközeli
emberek barátságos légkörben, egymást ked

voltaképpen merész vállalkozás legmulandóbb
műveivel - drámáival és leveleivel - nézőket és
(reménybeli) olvasókat toborozni. Merész és
dacos vállalkozás ez akkor is, ha az író és a
rendező bizonyára „akarta a fene" legyintéssel
utasítaná el ezt az elismerést. Pedig alighanem
jobban járnának vele, mintha a látottak
forrásvidékétől el-kanyarodva, kizárólag a poklok
zárt körét, a féltékenységgel fölfűtött
háromszöget vizsgálnánk. Ez esetben ugyanis
a produkció a Jelenetek egy házasságból című
Bergman-kompozíció húszas évekbeli változata
maradna, és legfeljebb a szín-padról kicsapó
szenvedélyek intenzitásával körözné le a jól
szerkesztett bulvárdarabokat.

Bár, ha az idei évad repertoárját, az előadások
megvalósításának esetlegességeit tekintjük,
kiderülhet, hogy ez sem kevés.

Forgách András: Tercett (Kolibri Pince)
Díszlet: Khell Zsolt tanácsai alapján. Ruhák: Horváth
Judit. Rendezte: Czeizel Gábor.
Szereplők: Csákányi Eszter, Blaskó Péter, Kari
Györgyi, Kormos Gyula, Farkas Éva.

velve dolgoznak, s őket meg korábbi munkakap-
csolatok és egy saját színészük révén be is fo-
gadja a színház - különösebb okát nem lelhetni
föl a létrejött produkciónak.

Persze Puskin kétségkívül zseni, örülhet a
néző, ha ma valahol csak néhány sorát is
hallhatja. A kivételes művészi nagyság ilyen
rövid szöveg-ben, ilyen kis dramolettben, ilyen
kicsiny színpadon is fölszikrázik.

E sorok írója nem láthatta a csekély számú
magyar színrevitelek közül az 1967-es Ódry
színpadi vizsgaelőadást, melyet a negyedéves
Zsámbéki Gábor növendék rendezett Molnár Pi-
roskával mint Donna Annával s Koltai Róberttel
mint Leporellóval, s azt a tizenkét évvel ezelőtti
pódiumelőadást sem, ahol Gálffi László (Shaffer
akkori Amadeusa) tömörítette monodrámává a
Mozart és Salierit - tehát nincs összehasonlítási
alapja, mások hogyan oldották meg, hogyan épí-
tették be teljes estés előadásba az olyan egészen
bravúros mozzanatokat, amilyen Laura kacérko-
dása udvarlóival, Don Juan shakespeare-i csá-
bítási jelenete az általa megölt férj, a komtur
özvegyével, vagy a Mozartban Salieri önfeltáró
monológja: de ezek valóban olyan remek
részletek,
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