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ekem nincs senkim a világon." Mire Húber így
igasztalja: „Hát a gyereked?" Nem mondja,
ogy: „De hát itt vagyok neked én!" Vagy lega-

ább annyit, hogy: „Hát a gyerekünk?" Vigaszá-
al is sebet ejt, pedig kivételesen - a nő enge-
elmességét honorálva -- valóban kedves akar

enni. Ebben a brutális szerelmi kettősben
sszenciálisan mutatkozik meg a darab tragikus
ilágképének lényege, ezt tovább sűríteni,
rnyal-ni nem lehet. Csakhogy túl korán játszódik

e ez a jelenet; még előttünk van szinte az
gész történet. A Rózát alakító Töreky Zsuzsa is
kkora legjobb, dacosan tűrő, mogorva és
zenvedő, de később a bosszút önmaga
éghezvinni képtelen, céltudatos konspirátor
zerepére már nincsenek új színei.

Bár új és új alakok lépnek a színre, és a több-
yire színvonalas kabinetalakítások ébren tudják
artani a figyelmet, a tragikus végkifejlethez kö-
eledve fokozatosan kihűl az előadás. A jelene-
ek egyre mozaikszerűbbé és terjengősebbé vál-
ak, a harmadik és negyedik felvonás párjelene-
ei mintha egymás mellé rendelve és nem egy-
ásra épülve vinnék tovább a cselekményt. Rá-
dásul, az író szándékaival ellentétben, nincs
zínváltozás, végig ugyanazt a teret látjuk, ami
nmagában még nem lenne baj, csakhogy a két
zünettel is megtört előadáshoz képest Csík
yörgy díszlete túlságosan keveset tud. A tér
gyrészt indokolatlanul tágas (ehhez a perem-

éthez inkább zsúfolt, szűk helyiség illene, de
raktikus szempontból is előnytelen ez az elren-
ezés, hisz a pattogó tőmondatokból álló párje-

enteknél percekig ide-oda kapkodhatjuk a fe-
ünket), másrészt a frontális nézőpont hamar el-
eszti az érdekességét; az egyetlen izgalmas
egoldása veranda üvegablakán át látható lép-

ső, amely a pincelakásból a szabadba vezet.
A rendező felerősítette Füst Milán jelzéseit,

hogyan a mű a tragikus pátoszt enyhe iróniával
llenpontozza; ennek köszönhetően az elő-
dásnak humora van. Vígjátéki típust vonultat fel
üsti Molnár Éva (Rózsi) és Vári Éva (Húberné),
m játékuk a komor történetbe ágyazva enyhén
roteszk színezetet kap. „Komédiás, komédiás!"
förmed rá többször anyjára Húber, és Vári

vánál keresve sem találni vérbelibb komédiást.
ersze egy melodrámában csak egészen
isszafogott karikírozásra nyílik lehetőség, s
nnek belső arányait a színésznő jó ízléssel és
sztönnel találja meg. Apró kalapjában,
etiküljét szorongatva ül az asztalnál, és
pekedő pillantásokat vet a fajansztálban heverő
urkára. Tekintetében egy koncra váró öleb
lamuszi optimizmusa és egy Mária-freskó
tszellemült rezignációja vegyül. S miközben
ézzel tömködi magába a káposztát, nem felejti
l kisujját gondosan eltartani, majd a lakoma
égén bejelenteni, hogy mindez „oly ízléses".
setlen csibészségével ha-mar a szívünkbe

opja magát, hiába tudjuk, hogy

itt minden rossz forrása csakis ő, hiszen édessé-
gekre költötte azt a tíz pengőt, amelyből fia foly-
tathatta volna a gimnáziumot: Húber tehát miatta
lett „kisiklott ember". De hát miféle tragédia az,
ahol a legfőbb intrikus egy gyámoltalan anyóka?
Húber épp ezért allergiás az anyjára, ezért
próbálja magától távol tartani, hiszen őt minősíti
az, hogy egy ilyen szánalmas figura tönkre tudta
tenni az életét.

Már amennyiben tönkre van téve... Mert meny-
nyivel rosszabb neki, mint hajdani barátjának, dr.
Becknek (Bánky Gábor), akit a legócskább kül-
városi trükkel is át lehet verni? Mennyivel sze-
rencsétlenebb ő Sirmánál (Pilinczes József),
akinek ugyan van pénze, de a kártyán mindig
megkopasztják, és messze elkerülik a nők?
Vagy legyen olyan, minta káplán (Héjja Sándor),
aki a hittanról meglógott hentesinas nadrágján a
hasadást ellenőrzi? Semmivel sem jobb az öreg,
mosdatlan szolga sorsa sem (Barkó György ki-
váló alakítása), aki szintén járt gimnáziumba,
csak kicsapták, mert hazafelé „megcsipkedte"
az ügynök kislányát. Fatális, pitiáner és unalmas
mindenhol az élet, és mindenki a maga módján
nyomorog.

Ha valaki szépségével, tisztaságával kirí a
mocsár egyhangú pasztelléből, azt bemaszatol-
ják, megrontják, magukhoz hasonlóvá teszik. A
morbid szerelmi háromszög csúcsán, Víg Vilma
szerepében Dér Denissa egyetlen jelenetbe sű-
rítve mutatja be ezt az elkoszolódást, ám mind-
addig tántoríthatatlanul nyílt és odaadó gyerek-
lányt játszik. Ebben a szembeszökően kegyetlen
világban (öccse és anyja meghalt, apja az utcára

inden darabokban. A kanapénak a lába hi-
ányzik, az elnyűtt karosszék az oldalára
dobva hever. A cserépkályha-szobornak
lejár a feje. Cserepes virágok helyett csak
tört cserépdarabok kerítik körbe az ágyat.

Az elhasznált bútorok között, a volt-nincs időben
egy magányos férfi (Ternyák Zoltán) bóklászik.
Ismeri már ezt a szobát? Vagy csak most rendezi
be képzelete a teret, felfedezvén, hogy játékával
miféle helyszínt idézhet meg a színpadon? Hi-
szen minden mintha már csak benne és általa lé-
tezne: a képzelt múlt, a visszapörgetett jövő.

lökte) sugárzó naivsága butaságnak tűnik, vég-
ső, kétségbeesett tettében pedig egy csapdába
esett kis állat vergődését látjuk. Kezdettől fogva
olyan félreérthetetlenül viseli magán a minden-
kori áldozat stigmáit, hogy bukásának nincs igazi
tétje. (Az előadás egyébként vállalja Dér Denissa
szlávos akcentusát: színre lépésekor „tótul" kö-
szön, és amikor nagyon izgatott, akkor is anya-
nyelvén kezd hadarni.)

1914-et írunk, az utcáról katonanóták csin-
nadrattája hallatszik, a világ első globális hábo-
rújára készül. Egy korszak lezárul, országok hull-
nak szét és keletkeznek, igazán csak most veszi
kezdetét a helyi érdekeltségű apokalipszisokban
gazdag XX. század. „A modern ember" - szok-
tuk mondani, amikor frusztrációról, neurózisról,
önsorsrontásról beszélünk, pedig mindez már ott
van a „régi világban" helytől, rangtól, gazdasági
helyzettől és politikai praktikáktól függetlenül. A
műsorfüzet idéz egy mondatot Füst Milán napló-
jából: „Az embernek az ösztöne nemcsak az,
hogy fenntartsa az életet, hanem titkos ösztön
munkál benne, hogy azt tönkretegye." Nem csak
akkor, kilencszáztizennégyben, és nem csak
most, nyolc évtizeddel később. Ez a biztosítéka,
hogy a Boldogtalanokat ezentúl is „újrafelfede-
zik". Legalább negyvenévenként.

Füst Milán: Boldogtalanok (pécsi Harmadik Színház)
Díszlet-jelmez: Csík György. Konzultáns: Duró Győző.
Rendezte: Vincze János.
Szereplők: Töreky Zsuzsa, Derzsi János, Vári Éva,
Füsti Molnár Éva, Dér Denissa, Pilinczes József,
Bánky Gábor, Héjja Sándor, Barkó György, Bódis lrén,
Steiner Zsolt, Hasznos Ákos, Gúti Erika.

A színész különféle tárgyakat fedez fel: kése-
ket, könyvet, kártyát, bőröndöt, kamásnit. Fel-
emeli, vizsgálja, elejti őket. Játszik velük. Rájuk
ismer, szabadulni igyekszik tőlük. És beszél ró-
luk. Mindegyiknek külön története van, s mind-
egyiknek fontos szerep jut abban a történetben,
amely felsejlik előttünk, a színész mozdulatait fi-
gyelő nézők előtt. Ezt a részleteiben megmuta-
tott történetet igyekszik rekonstruálni, felidézni a
férfi? Azt az egységet akarja megteremteni, ami
a belső átélés, és a reflexív kívülállás
kettősségéből születhet meg? Vagy épp
ellenkezőleg, azt

SÁNDOR L. ISTVÁN

ROMJAIBAN MEGMUTATKOZÓ VILÁG
DOSZTOJEVSZKIJ-WAJDA: FÉLKEGYELMŰ
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Ternyák Zoltán a Félkegyelműben (Szilágyi
Lenke felvétele)

teszi nyilvánvalóvá, hogy minden cserepeire
hullt? Hogy már csak tört részleteiben idézhető
meg Dosztojevszkij múlt századi, emblematikus
története, ahogy szereplői is csak imitált mozdu-
latokban, stilizált cselekvésekben léteznek?

Hisz megidézi a színész a többieket, a látha-
tatlan főszereplőket is. Akikkel megtörtént mind-
az, amit ő maga most újraél. A valóságot utánzó
fikció virtuális akciók sorozatában valósul meg
általa, hiszen mindaz, amit a színész egymagá-
ban tesz ezen a színpadon, csakis utalásszerű
cselekvés lehet. Semmi nem történik meg való-
ságosan, de semminek nem kérdőjeleződik meg
a valószerűsége sem. A színész könnyed kore-
ográfia szerint rántja el a pengét markoló másik
kezét a kés felé nyúló üres tenyere elől, közben
tudjuk: a játék arra utal, amikor (a láthatatlan)
Rogozsin megmutatja a gyilkos fegyvert (a kép-
zelt) Miskinnek, de amikor a herceg megérintené
a pengét, elkapja előle a kést. Egy másik jelenet-
ben a színész az egyik kezével nyújtja, a másik-
kal átveszi, majd elejti a poharat, éppúgy, aho-
gyan a riadt Miskin kezéből is kiesik a vizespo-
hár.

Régi kacatokat, jellegzetes viseleteket ruház
fel élettel a színész. Úgy bánik velük, mintha em-
bereket személyesítenének meg. A szék támlá-

jára függeszti a köpenyt, mintha ott ülne a her-
ceg, az ágyra fekteti a vörös köntöst, mintha ott
feküdne az asszony, az ágy mellé teszi a felöltőt,
mintha ott kuporogna a kereskedő. A ruhadara-
bokat magára öltve, a színész maga testesíti
meg viselőjüket. De bármelyiket is játssza,
mindig jelen van a másik is. Ide-oda lép, azonosul
és eltávolodik. Szerepeket cserélget. Vagy
kívülálló harmadikként figyeli, hogy az egyaránt
képzelet-beli szereplők mit kezdenek
egymással.

A színész egymaga beszél csak ezen a szín-
padon, mégis többen szólalnak meg általa. Só-
hajszerű szavaiban egyetlen halk tónusú, medi-
tatív monológgá sűrűsödnek a gyötrelmes szel-
lemi-lelki csaták fojtott dialógusai. Belső vita ez
az előadás szenvedélyről és reményről, vágyról
és teljesületlenségről, végzetről és megváltás-
ról, életről és pusztulásról, bűnről és megbocsá-
tásról. Miközben a színjáték értelme és ereje is
próbára tétetik. A színész ugyanis érvek és esz-
mék helyett a szorongó, pusztító emberi játszma
megszenvedett szerepeit idézi meg. A lét riadt
rituáléjában maga is szorongva fürkészi az
azonosulási pontokat. Kik is azok, akik ezt a
romhalmazt maguk után hagyták? Vagy
építhető-e ön-magából több, mint romjaiban
megmutatkozó világ?

A Merlinben látható előadás azáltal lép túl
Andrzej Wajda kiindulópontként használt szín-
padi változatán, hogy nem a regényből kiraga-
dott drámai szituációk megjelenítésére törek-

szik. Nem a végkifejletből az időrendben vissza-
felé haladva kibontott emberi viszonyokra helyezi
a hangsúlyt. Kevesebbet és többet is vállal az
előadás, mint amennyit Wajda szövegváltozata
tartalmaz. Többet, mert Nasztaszja Filippovnát
nemcsak Rogozsin monológjai idézik meg -, az
asszony önálló életre is kel. (Jelenléte persze
éppúgy virtuális, mint a többieké.) Kevesebbet
is, hisz három szereplő helyett pusztán egyetlen
színészt látunk. A dialógusok monodrámaszerű
előadása paradox eredményhez vezet: önálló
jelentőségűvé válik mind a szöveg, mind a szö-
veghez kapcsolódó akciósor. A verbális réteg
nem a drámai szituációk azonosítását, a történet
rekonstruálását szolgálja. Felerősödik lírai han-
goltságú filozofikussága és morális problémákat
feszegető költőisége. Motívumai, jelképei önál-
lóan is jelértékűvé válnak. A színpadi történések
nem a szereplők viselkedését jellemzik, nem
cselekvéseik elismétlését szolgálják. Az akciók
részben rituális jellegűek: a felmutatás gesztu-
sával kiemelt tárgyakra, helyzetekre hívják fel a
figyelmet (a késre, a kártyára, a bőröndre; a ha-
lottnézésre, a vezeklő bocsánatkérésre, a lefeje-
zésre: az állami ítélet-végrehajtás gyilkosságnál
vétkesebb bűnére). Ugyanakkora szereplők tet-
teken, szavakon túli világát is feltárják, illetve a
színész (ön)reflexív viszonyulását is érzékeltetik.
(A kezében bőrönddel álldogáló Miskin örök át-
utazónak tetszik, Nasztaszja Filippovna pedig a
végzet színésznőjének: a monológ, melyet a
„menjünk színházba, uraim!" felkiáltás keretez,
kiismerhetetlen, incselkedő, ingerlő „színjáté-
kosnak" mutatja őt. Az, ahogy a színész az ágy
mögött álló Rogozsin és az ágy előtt guggoló
Miskin között „ingázik" - miközben a kanapéra a
halott nőt kell képzelnünk - azt sejteti, hogy a
szerepek életre keltője mindkettőjüknek igazat
ad, de egyikükkel sem azonosul.)

Bálint István rendezése ezeknek az akcióknak
pontos felépítésére, kibontására helyezi a hang-
súlyt. Az előadást a tér egy-egy centrumként ki-
emelt tárgya vagy egy-egy, az adott részletet
meghatározó motívum köré rendezett színpadi
cselekvések tagolják. Ezek között számos, em-
lékezetesen szép megoldást is találni. (Ilyen az,
ahogy Miskin, bőrönddel a kezében, a háttérből
beszűrődő keskeny fénynyalábban áll, később
az, ahogy a bőrönddel a kezében bizonytalanul
ide-oda „táncol", miközben a hitetlen istenkere-
sésben eltorzult emberi tettekről beszél, vagy az
a jelenet, amikor a herceg kezében a szobor le-
emelt fejével meséli el a kivégzésen látottakat.)

Ternyák Zoltán hatalmas feladatot kapott:
egyszerre kell érzékeltetnie a szereplőket kívül-
ről figyelő színész önazonosságát és a különféle
szerepekben megmutatkozó azonosulását. Ter-
nyák játéka odaadóan keresi ennek a parado-
xonnak a feloldását. Sejteti azt a teljességet,
amely csakis a szerepből, helyzetből kilépő refle-
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xióban valósulhat meg, vállalja az egyes figurá-
kat életre keltő, szenvedélyeiket, tévedéseiket
érzékeltető részlegességet. Finom árnyalatok-
kal különbözteti meg alakjait: nem változtatja el a
hangját, mindvégig a meditatív színészt halljuk,
mégis felismerjük, hogy Ki szólal meg általa: a vi-
lági zűrzavaron ámuló rebbenékeny Miskin, a
kemény jellemű, kiábrándult Rogozsin vagy a

ogy (legalább) színházai legyenek az ős-
honos magyar közösségeknek, amelyek
talpa alól ezredév után, egyik percről a
másikra szikkadt ki az éltető folyó, az szá-
munkra természetesnek tűnik. Aki azono-
sulni kész nemcsak a magyar, de akár a

katalán, a baszk, a szudétanémet vagy a
baltikumi orosz kisebbségekkel is, azt viszont
többnyire meglepi, amikor hazai szórványaink
is elnyomásra panaszkodnak, és jogaikat
követelve felemelik fejüket. Holott a jog ugye
egy és oszthatatlan - ezért kell, magyarként,
színházi emberként, mindenkori potenciális
elnyomottként egyaránt, örülni az első magyar
Kisebbségi színháznak, a szekszárdi Deutsche
Bühnének.

Szórványszínház ez, jellegzetesen. A pesti
vendégjáték nézőterén, amely persze ebből a
szempontból nem tipikus összetételű, németül
bizonyítottan nem tudó szakmabeliek és bizo-
nyíthatóan nem tudó protokollszemélyek ele-
gyednek a pesti német kolóniák tagjaival és
sok-sok német tagozatos tanárral, diákkal; de
valószínűleg a szekszárdi nézőtéren is
többségben lehetnek a kisebbségen kívüli
érdeklődők. A társulatban pedig nincs egyetlen
echthazai kisebbségi művész sem, honnan is
kerülne ilyen; az ambiciózus igazgató-rendező,
Frigyesi András által részben egész évadra,
részben szerepre szerződtetett németországi
színészek kevered-nek olyan fehér holló magyar
kollégákkal, akik valamilyen idegen nyelven
egyáltalán megmukkanni, sőt, adott esetben
folyékonyan beszélni tudnak.

Ha már itt tartunk: a fent említett faktor elég
vegyes szintű német nyelvművészetet eredmé-
nyez, szerencsére nagyjából a szerepek
fontos-sági sorrendje szerint emelkedő
mértékben. Szaladin szultán kulcsfontosságú
szerepében

határozott fellépésű, önpusztító Nasztaszja Fi-
lippovna.

Dosztojevszkij-Wajda: Félkegyelmű (Merlin Színház)

Fordította: Makai Imre. Színpadra adaptálta: Bálint Ist-
ván, Roskó Gábor, Ternyák Zoltán. Díszlettervező:

Roskó Gábor. Asszisztens: Tolnai Szabolcs. Munka-

társ: Gróf Katalin. Rendező: Bálint István.
Szereplő: Ternyák Zoltán.

Mécs Károly - amennyire megítélni merhetem -
anyanyelvi németséget társít elsőrangú játé-
kához (a kettő minden bizonnyal feltételezi is
egymást). Alig marad el mögötte Rupnik Károly a
szerzetes belső morális konfliktusoktól szabdalt,
fontos epizódszerepében. Utánuk Dobák Lajos
szövegtudását is, pátriárkaalakítását is szétzilál-
ja a már sokkal fogyatékosabb nyelvkészség, Al-
Hafi, a dervis játékosan groteszk alakja pedig
már-már siralmasan komikus figurává válik Ko-
záry Ferenc kezdetleges, a nyelv alapfokú isme-
rőinek fülét is sértő németsége által. Nos,
mond-ható erre, hogy a három vallás
székhelyéül szolgáló Jeruzsálemben is nyilván
vegyes színvonalon beszélték a közös nyelvet,
ha egyáltalán volt ilyenjük, tehát naturálisan
akár még értékelhető is ez az összevisszaság,
ámbár kétlem, hogy Lessing beleálmodta volna
ezt a szempontot parabolája színpadi
megvalósításába; itt bizony elsősorban a
vállalkozás heroizmusa jut mint mentség
elsőnek az ember eszébe.

Holott különben - és sietek is kiküszöbölni az
előrebocsátott gáncsoskodás méltánytalansá-
gát - az előadás nem szorul mentségre. Frigyesi
András pontosan választott stílust: valahol fél-
úton a rendezői és a brooki értelemben vett „ha-
lott" (tehát csak a szövegre hagyatkozó, azt
megszólaltatni kívánó) színház között. Pontos
volt ez a stílusválasztás nem pusztán azért, mert
a heterogén összetételű társulatot nehéz lett vol-
na egyetlen próbaidőszak alatt egy avantgárd
előadás szellemében egymáshoz csiszolni, és
még inkább azért, mert a vállalkozás úttörő
jellege s a megcélzott közönség (például a
színházi szempontból szűz területnek
minősíthető Szekszárd lakossága) egyelőre a
legkevésbé sem nyújt eszményi terepet a
rendezői önmegvalósításokhoz. Ám mégsem
erről van szó csupán;

ezeket a szempontokat a kritikusnak ugyan köte-
lessége ismerni és méltányolni, de miattuk az
előadást szeretni már kívül esik kötelességén.

Nem, itt elsősorban a darabválasztásról s a
darabról magáról van szó: ezt a kristálytiszta,
egyszerre emberszabású és fenséges, minde-
nekelőtt pedig szívszorítóan aktuális parabolát
bizonyára lehet, de nem érdemes ide-oda értel-
mezni - semmilyen átértelmezés nem teheti
ugyanis izgalmasabbá és forróbban közvetlen-
né, mint saját célja: a tolerancia filozófiai mélysé-
gű eszménnyé emelése. Frigyesi kis rendezői
változtatásai is javarészt az alapgondolat erősí-
tésére valók, például az előadás kezdő és záró
mozzanatai. Saját leleményű előjátékában Sza-
ladin megállítja a hátul, félhomályban a templo-
mos lovagra lecsapni kész hóhérpallost, és há-
romszor ismétli el a gyönyörű igét: „Annak, / Kit
megajándékoztam életével, / Szabadságot ne
adnék?" (Lator László fordítása) A befejezés pe-
dig egy, a Védákból átvett idézettel toldja meg
Szaladin záró mondatait; Náthán alakítójának
méltóságteljes mikrofonhangján halljuk (szabad
prózafordításomban): „Másság és egység -
mindkettőre oktatnak a szent írások. Az igazat ki-
nek-kinek egyedül kell megtalálnia, hogy aztán,
viszálytól mentesen, másoknak is hirdethesse."
Ez kétszeresen is jó megoldás. Egyfelől a
gondolat így, mintegy a keleti mesejátékon
túlemelkedve, hangsúlyosabb útravalóként kíséri
el a nézőt, másrészt elterelődik a figyelem az
egymásban testvérre lelt szerelmesek fájdalmas
csalódásáról, amely a legutóbbi nemzeti színházi
előadás kinagyított rendezői zárómotívuma volt,
itt azonban, ha elmismásolva nincs is, mégsem
válhat meghatározóvá. (Mellesleg azért
kíváncsi lennék Lessing tulajdon értelmezésére:
ő vajon mennyire volt tisztában ifjú hőseinek
bénító ki-semmizettségével, s ha tisztában volt
vele, vajon volt-e ezzel is valamilyen, az
alapgondolatot tovább árnyaló mondanivalója;
ez azonban már éppúgy öröktitok marad, mint
Shakespeare nem egy talányos megoldása,
amely éppúgy utalhat heveny alkotói
elbóbiskolásra, mint a belátható-nál mélyebbre
rejtett célzatosságra.)

A szereplők értelmezése a lehető legtiszte-
sebben hagyományos, e tekintetben legföljebb a
templomos lovag alakja üt el a többiektől. Az ő
szeleburdi fiatalságára, lobbanékony hangulat-
váltásaira s fanyar ifjonti világfájdalmára most a
szokásosnál nagyobb hangsúly kerül: ahogy a
faágak között meglapulva, státusát tekintve iga-
zán epatirozó pökhendiséggel a „Fenn a falon,
magaslesen ül egy kis poloska" kezdetű népies
műdalocskát dúdolgatja, ahogy fitogtatott nem-
törődömséggel almát rágcsál, ahogy hirtelen
megindultságában hevesen felugrik Náthánra,
lábával átkulcsolva annak derekát, hiteles dü-
hös fiatalemberként jelenik meg előttünk, s
Frank Hörner, úgy tetszik, képlékeny színésze
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