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ehetne a virtigli rendezői színháznak is. Érde-
es, bár inkább csak külső megjelenésében,
ornelia Lüdorff minden szűzies bájtól mentes,
arkáns-szúrós fekete hajú Rechája. Szittah-

ént Angelika Lippe tartózkodó előkelősége ki-
sit szürkít a figura játékos derűjén; s nem lepne
eg, ha kiderülne, hogy az itt egyértelműen

ntrikusként beállított Daja alakítója, Helene
uthmann odahaza operettszubrettként
rat(ott) babérokat. A kisebb szerepek alakítói
özül magasan kiemelkedik Rupnik Károly
emcsak külsejében sötét, a színpadra valódi
első drámát hozó szerzetese, aki egyszerre
inkosa és áldozata az intoleranciának.
Az előadás színészi csúcspontja, Mécs Ká-

oly már említett, elegánsan, magától értetődően
éltóságteljes, a figura gondolkodási folyama-

ait érzékletesen kivetítő Szaladinja mellett,
zerencsére a címszerepet játszó Helmut
emhofenben ölt testet. Ez az alakítás sűríti

eginkább magába az előadás alapgesztusát:
em átértelmezni, „csak" művészien értelmezni.
ernhofen Náthánja nem hoz alapvetően új
onásokat a lényegében megingathatatlan
áthán-imázsba, de helyenként már-már

rivolnak mondható humora, rejtett iróniája
ppoly hiteles, mint a lélek még mélyebb tájairól
eltörő keserűsége, s az a magára erőszakolt
egyelem, ahogyan az új kihívásokat fogadja,
bban a nyilvánvaló tudatban, hogy bármelyik
ordulóban ismét hóhérokba ütközhet. Lessing
érbeli drámaíróra valló koncepciója szerint a
ű valamennyi alakja közül a

legtöbbet szenvedett s legadakozóbb szívű Nát-
hán a legmagányosabb: nem véletlen, hogy míg
keresztények is, mohamedánok is többen van-
nak, a zsidóságot ő egymagában képviseli, noha
szép számú jeruzsálemi hitsorsosa közül az ő
számára is könnyen akadt volna üzlettárs vagy
samesz. Ez a színpadon kozmikusnak ható
magány jelzi, hogy a három együtt élő, de
koránt-sem egyenjogú vallás képviselői közül
ő a legvédtelenebb; a pátriárka bármikor
máglyára vitetheti, a szultán leüttetheti fejét, a
lovag leszúr-

udjuk, a modellként szolgáló valóságos tör-
ténet - lévén az Utazás az éjszakába élet-
rajzi ihletésű mű - happy enddel végző-
dött, amennyiben a kisebbik fiú, Edmund
„eredetije", Eugene O'Neill féléves tüdő-
szanatóriumi kezelés után felgyógyult, s az

amerikai drámairodalom egyik legsikeresebb
alkotója lett. Okozhatna ez némi megnyugvást,
ha sugallata benne volna a darabban, s ily
módon változtat-na az abban megrajzolt
életlehetőségeken. (Igaz, a dráma ez esetben
rossz volna. De szerencsére

hatja, s mindezeknél a színpadon talán még
rosszabb is éri: hűnek hitt, minden jótéteménnyel
el-halmozott szolgálója elárulja, hőn szeretett
fogadott leányát elveszíti. Náthán jövője
bizonytalan, s ha netán ágyban halna is meg,
senki sem lesz majd mellette. Lessing vele,
akihez az élet a legmostohább, „kivételez";
Helmut Bemhofen pedig azzal szolgálja meg a
kivételezést, hogy megmutatja: a magány és a
kiszolgáltatottság a többiek fölé emelheti azt,
akiben nincs gyűlölet.

A míves, átgondolt hagyományosságot szol-
gálják a formabontástól távol álló, mégis ötletes,
ízlésesen meseszerű díszletek és jelmezek is,
amelyek révén az előadás egysége kikerekedik.
A nemes szándék és az adekvát megvalósítás
önmagában még együtt sem biztosítéka a
művészi élménynek; örüljünk, hogy ezúttal
megkaptuk. Ostoba és fölösleges dolog lenne ezt
a Bölcs Náthán-előadást képzeletben mondjuk a
szomszéd megye székhelyének színpadára
helyezni, és kaposvári mércével közelíteni
hozzá. Nem erről van szó. Az előadás mint az új
épületbe költözött, új vezetésű, megújult
koncepciójú szekszárdi Deutsche Bühne
megnyitó előadása állja meg a helyét. S ez
egyaránt jelentős az adott vállalkozás, a hazai
színházi paletta, sőt, az ország szempontjából
is.

Gotthold Ephraim Lessing: Bölcs Náthán (Deutsche
Bühne, Szekszárd)

Díszlet: Götz Béla. Jelmez: Borsi Zsuzsa. Zene: Papp
Zoltán. Rendezte: Frigyesi András.
Szereplők: Mécs Károly, Angelika Lippe, Helmut
Bemhofen, Komelia Lüdorff, Helene Ruthmann, Frank
Hörner, Kozáry Ferenc, Dobák Lajos, Rupnik Károly.

nem az.) O'Neill nem csillantja meg a révbe jutás
lehetőségét, és minden személyes sikere és bol-
dogulása ellenére talán nem is tehetné, mert a
gondolkodással a boldog megelégedettség majd-
hogynem összeférhetetlennek tetszik. Az élet,
mint beteljesült és elszalasztott lehetőségek soro-
zata, akkor is örök kétségek, a „mi lett volna, ha?"
és „mi lehetne?" terrénuma, ha értelmével nem
kényszerül valaki nap nap után szembenézni.

Tyrone-ék azonban, ha nem is naponta, de
minden bizonnyal gyakran kénytelenek a folyta-

écs Károly (Szaladin) és Angelika Lippe
Szittah) (Ilovszky Béla felvétele)
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tás lehetőségének kérdésével szembesülni,
nem feltétlenül verbálisan, inkább a gyakorlat-
ban, valóságos döntéshelyzetekben. (Olyanfé-
lékben, mint amilyen például az „inni vagy nem
inni", a morfium vagy önfegyelem, őszinteség
vagy öncsalás dilemmája.)

Hihetnénk, bármily árnyalt is mélylélektanilag
e cselekmény nélküli dráma (végre is nem törté-
nik benne más, mint hogy egy nap, illetve éjszaka
alatt kiderül: Mrs. Tyrone visszaesett a morfium
rabságába, kisebbik fia, Edmund pedig nem
meghűlt, hanem tüdőbajos, és szanatórium vár
rá), a színészi kvalitásokon túl egyéb lényegi kü-
lönbségek aligha mutatkozhatnak a különböző
interpretációkban. (Ezért - bevallom - nem nagy
izgalommal vártam az éppen adódott
lehetőséget két előadás, a veszprémi Petőfi
színházi és a pesti színházi összehasonlítására.)

Nos, Horvai István, illetve Szigethy Gábor ren-
dezése cáfolni látszik eme prekoncepciómat.
Utóbbi drámaközelítése szikáran intellektuális,
míg Horvai Istváné meglehetősen érzéki (ami a
színházban, különösen egy ilyen pszichologizáló
szerepdarab esetében igazán nem hátrány), s

az eltérő szemléletmódnak az előadások egé-
szére nézve számos következménye van.

A veszprémi Latinovits Zoltán Játékszín há-
rom oldalról körülült intim játékterében egy stati-
kussá lett végállapot mutatkozik meg a maga
végzetes letisztultságában, befejezettségében.
Bár Szakács Eszter rebbenő-törékeny Maryjé-
nek bűntudat szülte kérdése, hogy férje és fia mit
is néznek rajta, megelőzi a fürkésző tekinteteket,
s ezzel maga hívja ki a gyanakvást maga ellen, a
levegőben első perctől benne van a lemondó ke-
serűség. Itt mintha senki nem bízna mára válto-
zásban, az elvonókúra sikerében; a fiúk és apjuk
meg sem kísérlik a normális, élhető élet látszatát
kelteni, nem igyekeznek harmonikussá hazudni
az üres, tartalmatlan családi együttlétet. Itt min-
denki kényelmetlenül, szótlanul feszeng, s várja,
hogy valahol másutt legyen, az átmenetiséget
megszüntető bizonyosságban. A harsányan,
egyenletesen megvilágított (árnyékzugolyok

Hernádi Judit (Mary), Alföldi Róbert (Edmund)
és Tordy Géza (James) a pesti előadásban

nélküli) játéktérben (némileg ellentmondva Ty-
rone úr takarékossági intézkedéseinek), a tehe-
tősségről és lakhatatlanságról, sőt lakatlanság-
ról árulkodó bútorok között előzmények, sors
nélküli emberek várják a végzetszerű beteljesü-
lést. Rálátás van ebben a megközelítésben saját
helyzetükre, életszerűség szinte semmi. Bősze
György mindvégig arcára fagyott keserűséggel,
legörbülő szájjal közlekedő Tyrone-járól alig hi-
hető, hogy valóban azért kési le az ebédet (mint
mondják), mert, a sövény mellett „szerepel",
fecseg öntetszelegve a szomszédnak.
Szemlátomást sem szűkebb, sem tágabb
környezetével nem akarja elhitetni a sikeres
színész figuráját; rajta az elrontott életükkel,
aprópénzre váltott tehetségükkel elszámolni
nem tudók reményvesztett tisztánlátásának
bélyege. Lénye csak addig és abban a
formában létezik, ahogy és ameddig színen van;
jelenléte sem a múltba, sem a jövőbe nem
hosszabbítható meg. Ugyanez elmondható
Szakács Eszteri hitelesen tönkrement Maryjéről,
akinek legföljebb egykor volt boldogsága,
Tyrone iránti szerelme nem hihető - talán már a
maga számára sem -; s ő is csak a színfalak
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Hernádi Judit és Tordy Géza (Koncz Zsuzsa
felvételei)

mögé, nem pedig egy másik szobába vagy éppen
a múltba távozhat a jelenlétből. (Hogy az emeleti
vendégszobában járkálva léptei nem hallatszanak
le, az némi jóindulattal tekinthető szándékos
stilizációnak, miként a színpadi világítás már
említett, kevéssé értelmezhető verőfénye is, ám
többek közt éppen a közeg ilyetén sterilitása fosztja
meg a szereplőket sorsuktól, s életességüktől a
helyzeteket.) Az egymás szemére szenvedéllyel
hányt igazságok persze így is igazságok, csak
éppen átélhetetlenek, mégpedig, úgy tűnik,
nemcsak a néző, de a színészek számára is.
Azért is talán, mert a jelentős mennyiségű húzás
következtében számos, az élet-hazugságokat,
élettechnikákat el- és leleplező motívum iktatódott
ki az előadásból, így az Edmundot játszó Gazdag
Tibor s a Jamie-t megformáló Illyés Róbert
játékából is. Az ítélet kész Szigethy Gábor
színpadán: az élet (a Tyrone-oké vagy másoké)
ebben a formában elviselhetetlen. Csakhogy
jobbára mégiscsak elviseljük, s ahol
folytathatatlannak tűnik, ott is folytatjuk. Ha vala-
mi izgalmas lehet O'Neill drámájában, akkor az
valószínűleg éppen ennek az elnyűhetetlen élet-
ösztönnek s a belőle sarjadó technikáknak nem is
a megfejtése, inkább feltárása. Ahogyan az a
Pesti Színházban történik.

Itt nem eredőkre lecsupaszítottak a motívu-
mok. Itt sok-sok szeméremből, tapintatból, ha-
zugságból, önámításból, végletes indulatból és
kétségbeesésből egymásra rakódott réteg alól
kecmereg elő - nem az igazság (az tán nincs is),
nem valakinek az igazsága (senkinek sincs vagy
mindenkinek van valamennyi), hanem kinek-ki-
nek az életben maradáshoz való képessége, túl-
élési ösztöne. Fehér Miklós félhomályban meg-
bújó kopott bútorai közt - túlélők ezek is - min-
denki küzd az élethez való jogáért. A sajátjáért,
amely azonban óhatatlanul számos ponton ke-
resztezi, determinálja a család többi tagjának
életét, mindenkié mindenkiét vica és versa. Ok-
sági összefüggések s az egymás sorsáért való
felelősség kibogozhatatlan hálója teszi félelme-
tesen izgalmassá azt a módszeres lelki lemezte-
lenedést, amely Horvai István rendezésében lát-
ható, s amely éppen attól felkavaró, hogy nem
egy tragikus végbe látszik torkollni, hanem a
mindennapok tovább folytatódó kis poklaiba. Ahol
mindig van remény, hogy holnaptól talán másként
lesz, még az utolsónak tűnő lehetőség után is.
Nemis azok a vádak az igazán félelmetesek,
amelyeket hol józanul, hol a részegek őszin-
teségével vagdosnak egymás fejéhez a Tyrone
család tagjai, Tordy Géza polgár ripacsa, James
Tyrone és fiai, a kisebbiket kísértő, ördögien elfu-
serált életű Jamie (Rudolf Péter) s a halálba ki-
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Szakács Eszter (Mary) és Bősze György
(James) a veszprémi előadásban (Ilovszky Béla
felvétele)

csit mindig szerelmes Edmund (Alföldi Róbert).
Az a félelmetes, ahogy mindezek után folytatni
tudják a kártyát és az életet. Ahogy túl tudják ten-
ni magukat elviselhetetlennek tetsző sértéseken
és felelősségre vonásokon. Ahogy gyűlölködnek
és megbocsátanak. Utóbbit nem szavakkal, in-
kább gesztusokkal, hangszínnel. A dolog hét-
köznapisága, megszokottsága a félelmetes. Az,
hogy az itt, a színpadon (kukucskaszínházban)
ellesett pillanat nem kitüntetett végpont, hanem
egy hosszú, keserves előzményeket és követ-
kezményeket sejtető folyamat része. Egy újra
meg újra felcsillanó reménysugár újabb elvesz-
tésének drámája. Ami után jöhet talán majd egy
másik. S ha nem, akkor esetleg a vég. Mert min-
den személyes döntés kérdése, a tűréshatár
szakítópróbája. Az idegek, az érzékek tompulá-
sának folyamata, amelyben a legmesszebbre
Hernádi Judit morfiumba visszamenekült Maryje
jutott. Ő megteremtette a maga egérútját. Elron-
tott életéért perelő szemrehányásai már csak a
visszavonulását kísérő őszinteségi rohamok; az ő
számára a túlélés biztosított - a tönkremenésig.
(Hemádi Judit alakítása ott veszít némileg a
hiteléből, amikor túl tiszták, túl élesek a váltások
az állapotát leplezni próbáló lágyság s a dühkitö-
rések között.) A többieknek el kell viselniük a
helyzetet, kinek-kinek a maga módján. A férfi-
hármas rendkívül árnyalt játékának nagy erénye,
hogy ebben a „normálisan" elviselhetetlen kör-
nyezetben nem teng túl az önsajnálat. Van ben-
ne ez is meg kegyetlenség is, meg szemérmes
férfigyöngédség is, meg sok-sok részigazság és
részigazságtalanság, emberi hamisság - szí-
nészi hamisság semmi.

Különös mértéke lehet egy előadás pozitív
megítélésének a szünetben távozó nézők szá-
ma. Márpedig az általam látott estén többen vet-
ték a kabátjukat. Nem azért, mintha rossznak tar-
tották volna az előadást, hanem - szégyen, de
kihallgattam - mert keservesnek érezték a
szembesülést. Nem akarták elviselni annak fáj-
dalmát, mondván, van nekik elég abból enélkül
is. Megértem őket. Túlságosan hitelesre sikerült
az analízis.

Eugene O'Neill: Utazás az éjszakába (Pesti Színház és
veszprémi Petőfi Színház)
Fordította: Vas István. Rendező: Szigethy Gábor.
Díszlet: Perlaki Róbert. Jelmez: Dobis Márta.
Szereplők: Bősze György, Szakács Eszter, Illyés
Róbert, Gazdag Tibor.

Rendező: Horvai istván. Díszlet: Fehér Miklós. Jel-
mez: Brecki János.
Szereplők: Tordy Géza, Hernádi Judit, Rudolf Péter,
Alföldi Róbert, Fehér Juli.


