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A Marton László által rendezett előadás kor-
rekt, ízléses, bár talán a lehetségesnél statiku-
sabb, s feszültség helyett stílusos unalom jellem-
zi. Hibája, hogy meg sem próbál javítani a
McNally-szöveg kirívó banalitásain, erénye, hogy
mindennek ellenére képes kellemes, fogyasztha-
tó előadást nyújtani nézőinek. A produkciónak
egyetlen olyan mozzanata van, amely bizonyos
rendezői átgondoltságról árulkodik, ez pedig a
Callas és két tanítványa, a főiskolás Homonnay
Zsolt játszotta ambiciózus tenor és a Pápai Erika
alakította öntudatos fiatal szoprán közti viszony.
Előbbit Callas szenzációs őstehetségként ünnep-
li, ő az egyetlen, akit nem aláz meg a darab
folyamán, hanem sikert és karriert jósol neki, míg
a Lady Macbethként tündöklő Sharont erőtlen
hangnak titulálja, és mindörökre eltanácsolja a
fajsúlyosabb szerepektől. Nos, az általam látott
előadáson Homonnay ugyancsak vitatható for-
mában, hamisan és erőlködve énekelt, míg Pápai
Erika különösen érett és színvonalas produkciót
nyújtott (igaz, akik tavaly láthatták kidolgozott és
ugyancsak magas színvonalú, már-már operai
énekkultúráról árulkodó Alma Mahler-alakítását
a Thália Stúdióban, azokat ez a sajnálatra méltó-
an rövid művészi remeklés nem érte
meglepetés-ként). A két teljesítmény közötti
alapvető különbség azért döntő az előadás
egésze szempontjából, mert Callas
igazságának, ítéletének érvényességét vonja
kétségbe. Azt sugallja, mintha

McNally ironizálni akarta volna az öregedő dívát,
aki képtelen elviselni egy sikeres, fiatal vetély-
társnőt, viszont egy sármos, de középszerű te-
noristával szemben megbocsáthatatlanul elfo-
gult. Ez az értelmezés feltehetően nem igazán
illeszkedik a szerző koncepciójába, de legalábbis
szükségtelenül összekuszálja az addig tisztának
tűnő képet: mit is gondol hát McNally (és az
előadás) Maria Callasról? A helyzetet még bo-

A Budapesti Kamaraszínház rövid időn belül
másodszor ajándékozza meg nézőit azzal a
ritka, kinek-kinek a saját felfedezés örömét
nyújtó élménnyel, hogy egy jelentős pálya első
lépéseinek lehetnek tanúi: Kamarás Iván után
bemutatják a még főiskolás Szabó Viktóriát.

Kútvölgyi Erzsébet és Hegyi Barbara (Sophie
de Palma) (Koncz Zsuzsa felvételei)

nyolultabbá teszi, hogy az előadás sehol sem jut
közelebb a művészi lényeg megragadásához,
amelyről pedig annyi szó esik a darabban, mint
amikor Pápai Erika gyönyörű, érzékeny előadá-
sában elhangzik Lady Macbeth bravúráriájának
néhány szívbe markoló üteme.

A másik két szereplő is azon munkálkodik,
hogy az előadáS kellemes élményt nyújtson kö-
zönségének: Hegyi Barbara telitalálat a butácska,
de szolgalelkűek törtető Sophie de Palma szere-
pében, aki a végén Callas-kópiának öltözik, hogy
elnyerje az önimádó díva kegyeit; Fellegi Ádám
pedig, amellett,, hogy kiváló zongorakísérője az
előadásnak, hitelesen állítja elénk Manót, a zené-
ért élő-haló alázatos kisembert.

Az előadás mindkét részében van egy-egy
epizód, amikor Callas - tanítványai éneklése he-
lyett - „magvas" gondolatait monologizálja küz-
delmes múltjáról, életéről, a közönség pedig ez-
zel egy időben 'lemezről Callas énekét is hallja.
Amint megszólal a régi felvételekről az a bizo-
nyos „nagy, csúnya hang" (Tullio Serafin), a
levegő máris szikrázó elektromossággal telítő-
dik, az addig fájdalmasan nélkülözött dráma egy-
szerre ott van ellőttünk. Ha másképp nem tudjuk
megidézni Callas szellemét, talán jobb lenne, ha
továbbra is a lemezeket hallgatnánk...

Terence McNally: Mesterkurzus (Pesti Színház)
Fordította: Ungvári Tamás. Jelmez: Jánoskuti Márta.
Játéktér: Krisztiáni István. Zenei munkatárs: Bagó Gi-
zella. Rendező: Marton László.
Szereplők: Kútvölgyi Erzsébet, Fellegi Ádám, Hegyi
Barbara, Pápai Erika, Homonnay Zsolt f. h.

A kettős csillagállást még érdekesebbnek lát-
tatja, hogy a két ifjú színészben, legalábbis ez idő
szerint, két ellentétes színésztípus revelálódik.
Kamarás Iván Othellója, de már azt megelőző
Julien Sorelje is, további bizonyítékként pedig
Hajlam-beli homokos fiatalembere, Bánk bán-
beli Ottója, tévés II. Lajosa arra utal, hogy alak-
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váltó színész bontakozik személyében, olyan, aki
jóllehet megéli figuráit, de nem azonos velük,
ezáltal a legkülönfélébb jellemeket képes
hitelesen megeleveníteni, amelyek mögött civil
énje háttérbe szorul; mellesleg ehhez
életkorához képest bámulatos szakmai tudás is
szükségeltetik.

Kamarás Ivánról magára adó kritikusnak
eszébe sem jutna leírni az ősi közhely valamilyen
álcázott variánsát, miszerint nem „játszotta"
Othellót, Ottót, II. Lajost, hanem „maga volt az".
Szabó Viktória debütálása láttán azonban vállal-
ható a közhely: ő maga Ágnes. Tudjuk, milyen
minuciózus és találékony lélektani realista a
rendező Valló Péter, az alakítás mégis azt a be-
nyomást kelti, mintha Valló legföljebb néhány
általános instrukciót adott volna, aztán hátradőlt
rendezői székében, és lenyűgözve figyelt. Ennyi
leheletfinom rebbenés, meglepő, mégis tökéle

tesen indokolt gesztus, ennyi, a bájos arcon épp
csak átsuhanó, megejtő mimikai játék még neki
sem juthatott eszébe, mint ahogy, úgy tűnik,
mindez Szabó Viktóriának sem az eszébe jut:
ágnesi valójának pórusaiból árad a spontán ön-
kifejezés.

Megzavart elméjű leánykát kell alakítania, aki
egyszersmind mégis mágikus kisugárzással bír,
és a horror sacri döbbenetével nyűgözi le kör-
nyezetét. S a játék maradéktalanul kitölti ezt a
feladatot. Á járás egyszerre neurotikusan félszeg,
kényszerűen fegyelmezett és transzcendensen
suhanó. Á gesztusok, a mimika egyszerre frap-

Egri Kati (Doktornő) és Szabó Viktória (Ágnes)

pánsak, és hatnak az evidencia erejével. Eksztázis
és sunyiság, szelídség és szikrázó indulat, ab-
szolút hit és titkos fenntartások, őszinteség és
megtévesztés, bizalom és gyanakvás, naivitás és
romlottság, spontaneitás és számítás, totális
odaadás és zárkózott szorongás, megdicsőülés
és kozmikus kétségbeesés, kitárulkozás és konok
magány, alázat és a kiválasztottak gőgje - mindez
villódzva, bonyolultan és egyszerűen, hézagtalan
meggyőzőerővel olvad egymásba. Es nincs rá
más szó: gyönyörű a két hipnózisos nagyjelenet -
a legalább annyi lelki, mint testi kíntól görcsös
szülés, valamint a teherbe esés ég és föld között
hányódó eksztázisa, amely Bernini Szent Terézét
juttathatja eszünkbe.

Izgalmas kérdés, hogy mi lesz ezután. Ha
Szabó Viktória valóban az a színésztípus, aki nem
bebújik szerepébe, hanem magára húzza, kérdés,
megtalálják-e azok a szerepek, amelyek Nessus-
ingként forrhatnak bőrére - mondjuk, Ophelia
vagy egy másik Ágnes, A nők iskolájából -, s mit
kezd majd a következő grádiccsal, ahol a fiatal
nőknek már tudatos intellektusuk és akaratuk is
van: egy Júliával, egy Rosalindával például.
Persze még az is lehet, hogy az első benyomás
téves, és igenis képes lesz alakot váltani. Ezen
ma még igazán fölösleges spekulálni; sokkal
fontosabb, hogy ennek az Ágnesnek örülni
tudjunk.

Furcsa mód a háromszereplős darab másik két
szereplője éppenséggel már érett, kiteljesedett
formában testesíti meg a két színésztípust. Tímár
Eva alakváltó színész, Egri Kati, már csak
markáns megjelenésétől is determinálva, vonzza
az egyfajta szerepeket. Tímár Eva civil fotója
színészi lényéről semmit sem mond; szerepképeit
kell látni, hogy sokoldalúságáról és kvalitásairól
fogalmat alkothassunk. Egri Kati civil képe
szerepképeket pótol: bárki elképzelheti, milyen
figurák állnak jól neki

Tímár apácafőnöknője bonyolult figura. Bizo-
nyára hivatása magaslatán áll; ezt tükrözi fölé-
nyes nyugalma, méltósága, a status quo elszánt
védelme, valamint a világiak iránti megvetése,
amely hite szerint ravaszkodásra, taktikázásra is
feljogosítja. Másfelől olyan boldogtalan asszony,
aki magánélete romjain épített magának új hiva-
tást, már túl élete delén, és kétségbeesetten pró-
bálja óvni azt az integritást, rezignációt és derűt,
amelyet ettől az új hivatástól elvár; továbbá szíve
mélyén maga is szkeptikus, és ezért kapaszkodik
abba a glóriába, amelyet Ágnes feje körül látni
szeretne. Mindezt az alakítás szépen, kereken
magában foglalja. Egri Kati hűvös, józan, kemény
és megkeseredett ideggyógyásznője viszont mo-
nolitikus figura, kevés kibontanivalóval. Ami titka
az alaknak lenne, azt sem adja ki. Á darab arra
utal, hogy Ágnes lénye egyre jobban rabul ejti,
privát érzelmeket táplál vizsgálati alanya iránt, a
főnökasszony szerint már aludni sem tud meg-
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szállottságában, és szégyenkezve bár, de lelke
egyik felében maga is reménykedik valamiféle
csodában, olyasmiben, amit „bölcselme álmodni
sem képes". Egri Kati ezt a folyamatot oly tartóz-
kodóan jelzi, hogy már-már azt hihetjük: Ágnes
iránti növekvő gyengédsége, ölelései, becézései
csak részei az orvosi taktikának, csúnyábban
mondva, Ágnes csőbe húzásának.

Ja, igen, és van még egy színdarab is, amelyet
a szereplők előadnak Valló Péter finom, elmé-
lyült, hatásos rendezésében (legföljebb a villany-
játékokból sok egy kicsit): az amerikai John
Pielmeier műve, ez a kívánatosan alacsony költ-
ségvetésű, kevés szereplős, egyterű Broadway-
darab. Már magam is unom idézgetni a főiskolán
kapott tanítást, miszerint természeti jelenség, ál-
lat és elmebeteg nem lehet drámai konfliktushor-
dozó. Utóbbi kategóriában van egy minősített
eset: menet közben, a cselekmény folyamán sza-
bad megháborodni, Lear és Ophelia tehát e dokt-
rína szerint is létjogosultak. Mármost tény és
való: szegény kis Ágnes, eleve sérülékeny alka-
tával, amelyet tovább torzított a halmozottan hát-
rányos gyermekkor, a szadista anya domináns
személyisége s mégis riasztó hirtelen elvesztése,
majd a zárdai élet rideg magánya és aszkézise,
valamint az ártatlanságával, ösztönös szexualitá-
sával és transzcendens - vagy hiszteroid - kép-
zeteivel visszaélő durva férfiúi erőszak, patologi-
kus jelenség, két lábon járó kórkép, akivel min-
den, pontosabban bármi megeshet. Á szerző
mindazonáltal meg akarta adni a módját, a drá-
makurzusok recipéi szerint: mesterkélten
igyekszik feszesre húzni a szálakat, például azzal,
hogy a doktornő merev, elfogult racionalizmusát
egy, a szerzet hibájából elhunyt apáca húggal
motiválja (holott egy darabban két tragikus sorsú
apáca pontosan eggyel több a kelleténél), avagy
azzal, hogy a főnökasszony és Ágnes között
nagynéni-unokahúg viszonyt tételez. (Mellesleg:
egyik motívumra sincs szerves szükség, nékülük is
ugyanarról volna szó.) Az sem vitatható, hogy
mint újabban a legtöbb amerikai drámánál, itt is
már eleve kikacsintás történik a sokkal lukra-
tívabb filmváltozatra (amely műfaj a misztikum
tekintetében amúgy is sokkal termékenyebb,
minta dráma).

Másfelől viszont itt az a bizonyos transzcen-
dens mag, amely éppúgy lehet őszinte (hogyan is
vitathatnám el éppen John Pielmeiertől a rút
világunkat megváltó csoda iránti nosztalgikus
sóvárgást), mint hatásra kalkulált. Azt azonban
mégsem hiszem, amit Valló Péter a szórólapon
szuggerál, miszerint az Isten Ágnese „a csoda
várásának, (...) az élet alapvető eszményei meg-
idézésének a műve", s hogy reményei szerint az
előadás „a mi saját reményeink, reménytelensé-
günk, saját bizakodásunk és megcsalattatásaink
tükre lesz" - mindez egy Claudel-darab kapcsán
megállhatja a helyét, itt azonban becsületes ame

rikai naturalizmussal van dolgunk. Legföljebb az
fordulhat meg a fejünkben, hogy „az élet alapvető
eszményeit" talán valóban már csak egy hibbant
leányka hisztérikus látomásain át érzékelhetjük
meg. Jó lenne, ha Ágnes terhessége valóban
Isten általi megérinttetésből fakadna - szó mi
szó, másban már nemigen reménykedhetünk.

Mint ahogy nem reménykedhetünk ma, a XXI.
század hajnalán a nagy drámában sem. Az újra-
és újrajátszott klasszikusok mellett musicalek,
bulvárbohózatok és a „nagy repertoárba" soha
be nem illeszkedő egynyári igényes prózai szín-
művek próbálják elleplezni ezt a hézagot, és fenn-
tartani a műfaj folyamatos életének látszatát. Az
utóbbi csoportban pedig, homogén szemszögből
áttekinthető közösségi témák híján, régóta
dominálnak mára fizikai vagy szellemi kórismé-
ket feldolgozó drámák, amelyekben legalább

Két, látszólag jelentéktelennek tűnő mozza-
natban különbözik a szabadkai M r o že k-
előadás a szerző elképzelte megjelenítéstől. Á
két hivatalnok formájú Úr (sötét ruha, fehér ing,
nyakkendő, aktatáska) mellett még két
szereplője van Káló Béla rendezésének. Az egyik
egy képkeretben álló Álak, aki a két hivatalnok
fölött lebeg abban a fekete lapokkal zárt,
labirintusrészletet idéző térben (szobában?),
ahová a két Urat bependerítik (belökik?
bedobják?), a másik Álak a nézőtér első sorában
ül, középen (néző?), s az előadás zenéjét szolgál-
tatja, időnként a ritmust veri. Hogy a keretben
álló Álak azonos a Mrožek elképzelte nagy Kéz-
zel, az abból derül ki, hogy egyik keze természet-
ellenesen hosszú. Hogy a másik, a „muzsikáló"
Álak pedig a darab végén feltűnő vörös kesztyűs
Kézzel azonos, az csak az előadás záró pillanatá-
ban lesz világos, abban a jelenetben, amely a
láthatóan politikus szándékú színrevitel értelme-
zését illetően számomra néhány megválaszolha-
tatlan kérdést vet fel (erről azonban később).

Politikus, mondhatnám, politizáló szándékú
előadás a szabadkai Strip-tease, s ez így van
rendjén. Egyrészt mert a közép-európai, főleg a
lengyel s ezen belül is a mrožeki abszurd kifeje-
zetten politikus (gondoljunk csak az újvidéki
Mrožek-előadások közül az 1982-es Tangóra

megvan az a közös(ségi) nevező, hogy mindnyá-
junkat érhet baleset. Igy hát mire is lennénk oly
nagyképűek? Az angol mondáshoz híven le-
gyünk inkább hálásak a kis áldásokért. John
Pielmeier amúgy ügyes, hatásos áldrámája nem a
halhatatlanságnak íródott; s ha még majd itt-ott
előveszik, nem metafizikai éhségünk kielégítése
lesz a fő szempont, hanem az, hogy van-e a
társulatnak Ágnese.

Á Budapesti Kamaraszínháznak volt. És ez a
néző számára már nem is olyan kicsike áldás.

John Pielmeier: Isten Ágnese (Budapesti Kamaraszín-
ház-Dunaújvárosi Kamaraszínház)
Fordította: Vajda Márta. Zenéjét összeállította: Németh
Zoltán. Jelmez: Dőry Virág. Rendezte és a játékteret
tervezte: Valló Péter.
Szereplők: Szabó Viktória f. h., Egri Kati, Tímár Éva.

vagy a háborús időkben sajátos aktualitást nyert
Károlyra 1993-bál!), következésképpen akkor
van értelme színre vinni, ha a mű(vek) politikus
jellegét hangsúlyozzuk, ha tudunk és merünk
általuk politizálni. Másrészt 1996 végén lehetet-
len itt nem politizálni, kivált ha a megjelenítésre
választott darab olyan formában szól a hatalom
és az egyén kibékíthetetlen szembenállásáról,
mint a Strip-tease, amely a már említett Ká-
rollyal, illetve a Nyílt tengeren című egyfelvoná-
sossal együtt a „politikai módszerek és rendsze-
rek" (Gömöri György), illetve a hatalom által
megnyomorított emberi magatartásformák sza-
tirikus mrožeki triptichonjának részeként olvas-
ható. (Nem lenne érdektelen egyetlen est kereté-
ben, egy előadás három felvonásaként közönség
elé vinni a három „komédiát"! Éppen nálunk és
éppen most!)

Dramaturgiai evidencia, hogy az abszurd drá-
ma egy vagy több egymáshoz illesztett helyzet.
Á dráma maga a helyzet, amely azáltal válik
léthelyzetté, hogy olyan általános érvényű prob-
lémák fogalmazódnak meg benne, mint a féle-
lem, a kiszolgáltatottság, a szabadság stb. Ez a
helyzetbevetettség azonban, amely a szereplők
életét determinálja, akkor válik emberien hiteles-
sé, akkor lesz több puszta elvont ideologizálás-
nál, ha a rendező és színészei a szereplőket
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