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KRITIKAI TÜKÖR

ldőlő házmestere, Fazekas István korrektül sza-
atos rendőrtanácsosa teszik teljessé és eleven-
é a századelős Józsefváros békebeli világát.
enczel Róbert takarosan puritán, szűkös terű
ónapos szobát álmodott az Új Színház színpa-
ára, mosdótállal, ágytakaróval letakart kanapé-
al; meg tűzfalak közé ékelt, rozsdás bádogtetejű
dvart a lagzi színteréül. Kovalcsik Anikó szép-
égesen korhű kosztümjei közül különösen Adél
irtuszkoszorús menyasszonyi ruhája volt em-

ékezetes.
Amit a Paulay Ede utcában látunk: örömszín-

áz, szolidan ironikus felhangokkal és pazarul

gödöllői Stúdió- és Alternatív Színházi Ta-
álkozó az idén egy Darvasi-ősbemutató
endégjátékával kezdődött. A harmincöt éves
öltő, prózaíró, publicista a debreceni
túdiószínház háziszerzőjének tekinthető, hisz'
indhárom darabját az alföldi városban mutatták
e. (A Vizsgálata rózsák ügyében-t és a Szív
rnő estéjét Pinczés István rendezte, a legújabb
lőadást Czeizel Gábor jegyzi. Mindhárom
emutató Dobák Lívia dramaturg közremű-
ödésével jött létre.)
A Bolond Helga sok szempontból rokonítható
arvasi első darabjával, a Vizsgálattal. Mindkettő

ematikai (dramaturgiai) kerete egy nyomozás. A
izsgálatban azért indul eljárás egy fiú ellen, mert

ehányta a templom falára festett rózsákat. A
yomozás során azonban kiderül, hogy valójá-
an nagyobb bűn: gyilkosság terheli a lelkét. A
olond Helgában is egy rettenetes gyilkosság
tán nyomoznak a hatóságok: az elmúlt éjszakán

emészárolták Koch péket és családját. Két fiatal
erül gyanúba: Kochék nevelt lánya, a bolondnak
ondott Helga és egy titokzatos, névtelen, ide-
en Ifjú, a lány alkalmi szeretője, akivel együtt

öltötte az éjszakát. Amíg azonban a Vizsgálatban
ény derül a gyilkos személyére, a Bolond Helgá-
an erről nem szerezhetünk bizonyosságot.
Valójában azonban egyik műben sem a bűn-

ény felderítésének folyamata, illetve annak vég-
redménye a fontos. A bűnügyi alaphelyzetet
indkét darab a bűn legendáriumává alakítja. A
yomozás során sok minden kiderül hajdan volt
árosok furcsa polgárainak és a köztük meg-
elenő titokzatos idegen(ek)nek az életéről. Mo-
aikszerű, mégsem pontosan összeilleszthető

kivitelezett színészi összhangzattal. Amolyan bé-
kebeli játék. Mintha csak béke lenne a színházban
s kinn, a mocskos utcán.

Molnár Ferenc: Az üvegcipő (Új Színház) Díszlettervező:
Menczel Róbert. Jelmeztervező: Kovalcsik Anikó.
Zene: Kis-Várday Gyula. Dramaturg: Vörös Róbert.
Rendezőasszisztens: Dulay László. Rendező: Ács
János.
Szereplők: Szilágyi Tibor, Takács Katalin, Tóth Ildikó,
Koós Olga, Fazekas István, László Zsolt, Falvay Klára,
Hajdu István, Kisfalvi Krisztina, Schneider Zoltán,
Tallián Mariann f. h., Botos Eva f. h., Pereczes Mariann,
Varga Eszter, Rajkó Balázs, Szabó Ferenc.

történetek ezek. Afféle legendák, melyek sok
mindent sejtetnek, de bizonyossággal semmit
sem állítanak. Es ez a balladaszerű történetkeze-
lés a bűnös személyéről egyre inkább a bűn
mibenlétére, sajátos természetének vizsgálatára
helyezi a hangsúlyt. Nem(csak) konkrét cselek-
vések (és a tetteket végrehajtó egyéniségek) ke-
rülnek mérlegre, hanem az ezek mélyén felis-
merhető emberi léthelyzetek is. Igy a töredéke-
sen kibomló történetek egyre inkább magára a
létre vonatkozó metafizikai példázatokká válnak.

A két darab között azonban számtalan eltérés
is kimutatható. Ezek a különbségek Darvasi drá-
maírói fejlődését, szemléletének változását jelzik.
Mivel a Vizsgálat legkidolgozottabb rétege a
nyelve, a darab értelmezését is a hasonlatokból
és metaforákból gazdagon kibomló motívumok-ra
érdemes építeni. Az események is a nyelv
fennhatósága alatt állnak: a szereplők a maguk
vagy városuk múltjára vonatkozó okfejtő magya-
rázatokként mesélik el egymásnak a különféle
történeteket. (Ezért is öltenek azok mitikus jelle-
get.) Azok a helyzetek, amelyekben mesélés zaj-
lik, a valóság felderítésének folyamatát jelzik,
azaz a történetkeresés dramaturgiája valójában
az egységes világmagyarázat kérdését veti föl.

A Bolond Helgában zajló nyomozás végered-
ményben ugyanezt a problémát érzékelteti. Eb-
ben a darabban azonban a nyelvről a történetre
helyeződik a hangsúly. Bár a metaforikus nyelv
lényegét tekintve megmarad, a szóképekkel sok-
kal gazdaságosabban bánik a szerző: a Vizsgálat
erős atmoszférát teremtő, burjánzó képiségét
kevesebb trópussal nyomatékos pillanatokat
teremtő szerkesztésmód váltja fel. A Bolond Hel

gának egyaránt van virtuális (a szereplők elbe-
széléseiben létező) története és valóságos cse-
lekménymenete. A Vizsgálatban csak beszélnek
arról, hogy a város polgárait miként érintik az
események, a Bolond Helgában ezt meg is jele-
nítik. Itt valójában minden szereplő érintett a
bűnügyben, mindenkit személyes érdekei is ve-
zérelnek a nyomozás során. Ezért a szituációk és
a figurák konkrétabbá válnak: a darab egyaránt
érzékelteti az alakok kapcsolatát és a történtek-
hez való viszonyát. A Bolond Helgában Darvasi a
klasszikus drámaformához közelít, amennyiben
a szereplők (többnyire) egy-egy lehetséges
viszonyt képviselnek a központi problémához.
Személyes érintettségükből adódó állásfoglalá-
saik különféle cselekvésekben öltenek testet. A
történetkeresés dramaturgiáját a szerző a törté-
netépítés folyamatával egészíti ki.

A Bolond Helgában -- akárcsak a Vizsgálatban
- egy titokzatos Ifjú és egy furcsa lány kapcsolata
áll a középpontban. Darvasi első darabjában ez a
nyomozás során feltáruló viszony tragikusan le-
zárt: a fiú megölte elérhetetlen szerelmét, a
festőnőt. A Bolond Helgában a darab során derül
fény erre a kapcsolatra: a titokzatos éjszakai ta-
lálkozás után Helga vőlegényének nevezi a letar-
tóztatott Ifjút, akivel házasságra készül, akitől
gyereket vár. A fiú azonban - bár elfogadja a
helyzetet - mindvégig titokzatos, végeredmény-
ben elérhetetlen marad. Hasonlót él át a vizsgá-
latot vezető főbíró is: Helga iránt érzett, egyre
nyílvánvalóbb szerelme sajátos, aszimmetrikus
háromszögtörténetté alakítja a szituációt. A
főbíró menteni akarja a lányt, a tanácsnokok meg
éppen rá akarják terelni a gyanút. Attól tartanak,
ha megszületik Helga gyereke, kényes helyzetbe
kerülhetnek: kiderül ugyanis, hogy a főbírón kí-
vül valamennyi férfinak viszonya volt a lánnyal.
Rendezetlen ügyleteik miatt a tanácsnokok
amúgy is gyanúba keverhetők: különböző össze-
gekkel tartoztak a meggyilkolt péknek. Amikor a
főbíró erre rájön (de lehet, hogy csak blöfföl), a
polgárok felajánlják az Ifjúnak, hogy a meny-
asszonyával együtt megszöktetik. Az idegen vé-
gül éppoly titokzatosan tűnik el, ahogy érkezett:
állítólag a Herceg emberei vitték el. A vajúdó
Helga hiába keresi őt a börtönben, ahol végül
megszüli a kislányát, s belehal a szülésbe. Az
asszonyok a főbíró kezébe adják a csecsemőt:
állítólag őt nevezte meg apának a lány.

Ezek az egymásra épülő fordulatok azonban
csak látszólag teremtenek kauzális eseménysort.
A jelenetek ugyan egymásból következnek, de
nem vezethetők vissza közös motívumokra. Min-
den szereplő a maga valóságismeretéből indul
ki, arra építi viselkedését. A történtekre magya-
rázatot kereső nyomozás sem a történet össze-
állítására, hanem több változatot megengedő,
sőt feltételező elmesélésére teremt lehetőséget.
(„Nos, e világ elmondva rendben volt, most meg,

SÁNDOR L. ISTVÁN

CSAK IRODALOM?
DARVASI LÁSZLÓ: BOLOND HELGA



KRITIKAI TÜKÖR

Mundruczó Kornél (Ifjú) és Szalay Mariann
(Helga)

elmondom így és elmondom úgy, és elmondom
amúgy, mégis elmondatlanul vergődik? Nem bo-
nyolult ez, uram, csak épp át nem látható.") De
Darvasi nemcsak a narratív forma hangsúlyozá-
sával kérdőjelezi meg változatlanul a klasszikus
drámafogalmat, hanem azzal is, hogy a fordula-
taiban gazdagon kibontott cselekmény valójában
egy kifejtetlenül maradt történetet fed el. A csoda
(vagy a szörnyűség) misztériuma ez: az égi sze-
relemé, amely mártíromsággal jutalmaz, a földi
vágyaké, amelyek bűnre kárhoztatnak. Az emberi
lété, amely mindezt egyszerre átélhető, de egy-
aránt megfejthetetlen titokká egyesíti. Nem a
bűntény bizonyul felderítetlennek, hanem a bűn
ténye maga. Éppannyira érthetetlen és azonosít-
hatatlan, minta vele teljességgel összemosódott
erény. Helga kurvasága szent együgyűség, ter-
hessége a megesett lány kiválasztottsága. Sze-
rinte a csodát élte át élete legkéjesebb éjszakáján:
„Uram!" - mondta az ágyába tévedt Ifjúnak, aki
másnap hajnalban úgy mosolygott, mint egy
angyal. Helga a sötétben sem félt tőle: „mert nem
szabad félnem annyit sem, mint amennyit fél a
gyermek, ha templomba, a Szűz Mária elé viszik."
Egyértelmű, hogy a szeplőtelen fogantatásra utal
a történet, bár az sem bizonyos, hogy valójában
nem az ördög szeretője lett-e a lány. Az Ifjút
ugyanis csak ő nevezi Himmelnek (égnek,
mennyboltnak). Később azonban azt mondja ró-
la, hogy a fiú arca mindig fölragyog, ha az ördög
nevét hallja. Az Ifjú maga mondja, hogy Istentől
nevet nem kapott, talán az ördög keresztelte.
Később azt állítja a költői lelkületű fogdakapitány
előtt, hogy az ördögöt soha nem lehet megfogni,
akárcsak őt magát sem, pedig nagyon súlyos
vádakkal illetik. Végeredményben tehát értel-
mezhetetlen marad az az állítólagos csoda is,
amelyért Helga az életét adja húsvét előestéjén,
amikor titokzatos apától származó gyermekét
világra hozza.

Minderről azért érdemes ilyen hosszan írni,
mert a Bolond Helga debreceni előadásában nyo-
ma sincs a mű gazdag értelmezési lehetősé-
geinek. Ezúttal is az történt, mint újabban annyi-
szor kortárs drámák esetén: a rendező a szöveg-
nek csupán a felszíni rétegére épít. Mintha nem
volna magától értetődő, hogy az interpretációs
műalkotásnak elsősorban az alapanyag problé-
máira kell magyarázatot, megoldást keresnie.
Mintha az újabb magyar darabok rendezői nem
volnának tisztában azzal, hogy a szövegben meg-

Jantyik Csaba (Richter főbíró) és Szalay Mari-
ann (Máthé András felvételei)
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ogalmazódó poétikai problémák színházi kérdé-
ek sokaságát vetik fel, s végeredményben a
zínpadi megközelítés új módszereit kényszerítik
pontosabban: kényszeríthetnék) ki. A mostani
emutatót jegyző Czeizel Gábor sem a szöveg
lasszikus dramaturgiával polemizáló jellegze-
ességeire figyelt, hanem csak arra, ami belőle a
agyományos építkezésmódra emlékeztet. Kivá-

asztotta a bűnügyi szálat - ami csak apropó a
zerző számára -, és a nyomozás helyzetében
egmutatkozó emberi karakterek, kapcsolatok
brázolására törekedett. Némi melodrámával
zínezett krimit látunk, és szó sincs az értelem és
morál megrendüléséről. A választott közelítés-
óddal ugyanis nem bonthatók ki a drámaszö-

egben megnyilvánuló világproblémák. Az elő-
dás nem érzékelteti sem a posztmodern állapot
rtelmezési paradoxonait, sem az amorális misz-
ériumjáték ellentmondásait. Olyan, mintha egy
ehézkesen kibontakozó álkrimit, lassan höm-
ölygő áltörténelmi színművet látnánk.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy az előadás min-
en egyes eleme tévedésen alapul. Téves már a
elyszínválasztás és a kormeghatározás is. A
olond Helga eseményei ugyanis pontosan meg
em határozott térben és időben zajlanak. Nem
rdemes a darab előzményének tekinthető
arvasi-novella, A műttenheimi szörny különös
istóriája kormeghatározásából kiindulni. Az
redeti szöveg ugyan a XVII. századi Bajoror-
zágba helyezi a történetet, de a dráma - akár-
sak a Vizsgálat - kortalanságot, időtlenséget
rzékeltet. Balladaszerű titokzatosságához, le-
endaszerű általánosságához ez is hozzátartozik.
zzel szemben Horváth Judit történelmi viselete-
et imitáló ruhákba öltözteti szereplőit. (Némi
isztikumot Himmel kékre festett haja jelent,
eg az, hogy kicsi piros pont villog a szíve fölött.
asonlóképp jelenik meg a Herceg követe, aki
agával viszi az Ifjút. Ezekből a jelzésekből arra

ellene következtetnünk, hogy az Ifjú égi küldött
ívó szavára visszatért az Úrhoz?) A többségük-
en realista öltözékek nincsenek összhangban az
lőadás absztraktabb világot teremtő terével
em. Ámbár Túri Erzsébet díszlete is problema-
ikus. A deszkából, fémből összeállított (színpad-
zerű) emelvény nem képes érzékeltetni azokat a
elyszínváltásokat, amelyeket a darab második
elvonása megkívánna.

Többnyire téves a színészválasztás, és
izonytalan a színészvezetés is. Darvasi
zereplőiből ugyanis nem építhetők
agyományos értelem-ben vett karakterek. Azok
z attribútumok, amelyekkel jellemzi őket,
nmagukban elégtelenek (bár
élkülözhetetlenek) a figurák kibontásához.
undruczó Kornél (Himmel) mosolya inkább egy
ai ifjú önteltségére, semmint egy titokzatos lény

ejtelmes kiismerhetetlenségére utal. Szalay
ariann (Helga) játékmódja is inkább eszelős-

éget, zavarodottságot érzékeltet szent együgyű

ség, világtól érintetlen (és ezért érthetetlen) sa-
játos létezés helyett. Jantyik Csaba (Richter fő-
bíró) a ravaszkodó polgármestert játssza, és
semmit nem mutat meg abból az irracionális
vonzódásból, amely a lányhoz köti. Tóth Zoltán
(Fleis) ismerős eszközeinek gazdaságos haszná-
latával remek karaktert teremt, amely azonban
nemigen találja a helyét ebben az előadásban. Ez
az állandó mazsolarágcsálásba belesüppedt fi-
gura legfeljebb a másik tanácsos alakjával tart
rokonságot: Ottlik Adám (Kampf) egy bizonyta-
lan, városi ügyekbe belekeveredett kereskedő-fi-
gurát játszik. A mellékszereplőkhöz nem sok
támpontot ad Darvasi; tévedés azonban életképi
figurákként megjeleníteni őket. Ha pedig valaki
mégis megkísérli ezt, akkor nem szabad ennyire
közhelyes és ily mértékben kiürült színészi meg-
oldásoknak teret engednie. Furcsán hat, hogy két
operaénekes is játszik az előadásban (Varga
Magda - Richterné, Kertész Tamás - Kampf).
Eltúlzott drámai gesztusaik, áriaszerű megszóla-
lásaik a darab egy sajátos megközelítésmódjá-

A kiátkozott

„A római szentegyház nem kisvállalkozás, / ha
véle szembeszállsz, vár reád a kiátkozás!" - fi-
gyelmezteti a pápai legátus IV. (Kun) László kirá-
lyunkat valamikor 1290 táján. Nekem meg ott, a
Nemzeti Színházban eszembe jutott a római
költő, luvenalis (i. sz. 60-140), aki vélhetőleg
hasonló pillanatokban imigyen sóhajtott fel:
„difficile est satiram son scribere..." Pedig ő nem
is látta A kiátkozottat. Az idézett dalrészlet-ben -
mint cseppben a tenger-a színmű lényege
tükröződik: hangulat, korhűség, stílusérzék.

Szentmihályi Szabó Péter könyvéből a forgató-
könyvet Szörényi Levente és Sárdi Mihály írta, a
zenét Szörényi Levente, a betétszámok szövegét
Bródy János jegyzi. A darabot a szerzők „zenés
történelmi játék"-nak nevezik, ami természetesen
nem létező műfaji meghatározás. Amit látunk,
annak van neve: musical. Ez ugyan kevésbé
elegánsan hangzik - nem is elég pompázatos, és
egész bizonyosan nem elég magyar-, de
legalább igaz.

A Szörényi-Bródy szerzőpáros a nyolcvanas
évek elején megmutatta, hogy lehetséges magas

nak lehetőségét vetik fel, de ebben a kvázi-realis-
ta megközelítésmódban Idegen elemként hatnak.

Igy hát a Bolond Helga színpadra állításának
módja erősen megkérdőjelezi a darab értékeit. Az
előadást nézve sokszor éreztem úgy, hogy
mennyivel jobb lenne otthon, a meleg kályha
mellett olvasgatni a szöveget, mint ebben a be-
tanításban hallgatni. Mintha a jelenkori színház
egyre azt ismételgetné, maradjon csak meg a
kortárs dráma pusztán irodalomnak.

Darvasi László: Bolond Helga (debreceni Csokonai
Színház Horváth Árpád Stúdiószínháza)
Díszlet: Túri Erzsébet. Jelmez: Horváth Judit f. h. Dra-
maturg: Dobák Lívia. Rendezőasszisztens: Hencz Jó-
zsef. Rendező: Czeizel Gábor.
Szereplők: Jantyik Csaba, Szalay Mariann, Mundruczó
Kornél, Varga Magda, Ottlik Ádám, Páris Noémi, Tóth
Zoltán, Kelemen Tímea, Garay Nagy Tamás, Szántó
Valéria, Kertész Tamás/Dánielfy Zsolt, Maday Gábor,
Keresztes Tamás, Boros György, Kató Anikó, Hencz
József.

színvonalú, magyar zenei és irodalmi alapokra
épülő zenés színházat művelni (Kőműves
Kelemen, 1982, Pesti Színház; István, a királyi
983, Királydomb, Nemzeti Színház). A
megérdemelten nagy sikerű rockballada és
rockopera után - akkoriban ugyanis az alkotók
még tudták, milyen műfajú művet készítenek -
másfél évtizedes csönd következett (az 1988-as
Fehér Anna nem érte el az előző két mű sikerét).
Időközben persze dolgoztak mindketten, ám más
értékek váltak fontossá Szörényinek, mások
Bródynak. Az egy-kori Illés-együttes
szerzőpárosának szakmai el-távolodását a
nyolcvanas évek végétől markáns politikai
útválasztásuk és ebből következő éles
szembefordulásuk tette véglegessé.

Most azonban rátaláltak Szentmihályi Szabó
Péter nyolcvanas években megjelent Édua

és
Kun László című, nyilván méltatlanul csekély
visszhangot kiváltott regényére, s oly értékes
mondanivalót fedeztek fel benne, amelynek el-
mondása mindennél fontosabb volt számukra.
Értelemszerűen hatnia kellett az István, a király
nosztalgiákat ébresztő emlékének is. Az egykor
volt siker megismétlésének vágya pozitív haj-
tóerőként is működhetett volna. Minden együtt

KARSAI GYÖRGY

KERESEM A HANGOT
KÉT MUSICAL-BEMUTATÓ


