
Színház

T. S. Eliot: Koktél hatkor

Alruhás színmű, és az álruha lehet szmo
king, de ugyanígy lehetne munkaruha, fürdő

ruha is, vagy peplum és tóga. T. S. Eliot drá
mája, a Koktél hatkor (Vas István fordításá
ban) a társasági színmü álruhájába öltözík. A
darab első felében csupa tétova és szaggatott
mozgás, felesleges történetek, könnyed, de
érdektelen csevegés: az igazí dráma láthatat
lan marad, az igazí mondanivaló alig árul el
valamit magáról. A darab méltatói hivatkoz
nak Euripidész Alkésztiszére, de még ez a né
hány citátumban és helyzetben megnyilatkozó
rokonság is eléggé halovány. Bevallatlanul - a
megváltatás kérdése körül bontakozik ki a
dráma, illetve talán ennél is inkább az elren
deltetés, a .megméretés" kérdése köriil. En
nek a drámának nincsenek konfliktusai, csak
dilemmái. A rendezők szeretnek konfliktusok
ban gondolkodni, a drámáktól konfliktusokat
várnak, holott az életben előfordul annyi di
lemma, mint konfliktus, tehát előfordulhat a
dramában is. A választás kérdése, mely 11149, a
darab bemutatása táján oly fontossá válik az
egzísztencialista filozófiában, itt is központi
helyet foglal el. Ennek a drámának alig van
cselekménye, és mindaz, ami itt történik, alig
is "színpadszera" - azaz túlságosan is, még
pedig ironikusan és banálisan "színpadszera",
de csak azért, hogy a szerzö elfogadtasson va
lamit, amit közvetlen és egyenes bemutatás
ban nehezen fogadnának el, vagy amit talán
nem is lehetne színpadon bemutatni. Ironikus
engedmény-e ez a közönség ízlésének és a
színpadi konvencióknak? Vagy talán annak bi
zonyítása, hogy a banalitásnak is lehetnek
misztikus mélységei?

A cselekmény mindössze annyi, hogy La
vinia váratlanul elhagyja férjét, Edwardot,
majd ugyancsak váratlanul visszatér hozzá, s
az új szövetségre lépett házaspár. fogadást ad.
Mindehhez még két szerelmi háromszög járul,
eléggé felületesen, csekély drámaisággal, s a
darab ily hármas tagolását még betetőzi az a
hármas, mely az "őrangyalok" hármasának
nevezi magát: Sir Henry Harcourt-Reilly, mint
"ismeretlen vendég", majd valamiféle pszi
chiáter, továbbá a mindig izgatott és szórako-

zott Julia, és Alex, a műkedvelő szakács. Ez a
hármas sorsokat tisztáz, eligazít, pártfogol, fel
világosít. De még ez az "őrangyaliság" is bana
litásokból áll: gondoljunk Alex rögtönzött va
csorájára, melyet a magára hagyott Edward
nak csak tíz percig szabad takarék lángon
hagynia, ő azonban odaégeti - amiből ennek
az "őrangyaliságnak" felesleges volta deriil ki.
Julia. a feleségnek, Laviniának barátnője, az
"őrangyali" hármas egyik tagja, egyenesen ter
hes a kíváncsiságával és segítőkészségével,

melyet váratlan és alkalmatlan megjelenései
vel nyilvánít ki. Julia, az örök barátnő: az élet
ben és a társasági drámaban egyaránt gyakori
jelenség. A misztikus hármas, és az egész szín
mü legtalányosabb alakja; Reilly, aki "Sir" is,
tehát Úr, ari-ti ismét párhuzamok és utalások
sorozatát indíthatja el anélkül, hogy ezek bár
melyike egyértelművé válhatnék.

A darab a banalitás tónusában kezdődik, a
második felvonás túllép a banalitáson, és ez
úgy hat, mintha elébb egy hímzés visszáját lát
tuk volna, most pedig a színére fordul a hím
zés, a kontúrok megjelennek - míg a harma
dik felvonásban minden ismét a visszájára for
dul, s a kontúrok ismét elhomályosulnak. A
darab szerkezete a hármas számon épül, nem
csak a két szerelmi háromszög miatt, hanem
Sir Henry misztikus hármas csoportja miatt is.
Úgy is mondhatjuk, hogy a hímzés visszáján
két nőt és egy férfit (Lavinia, Celia - és Ed
ward), a hímzés színén pedig két férfit és egy
nőt (Sir Henry, Alex - és Julia) látunk. A cse
lekményben a férfiak (Reilly kivételével)
csökkentett szerepet játszanak, és mindez úgy
hat, rnintha a darabban több nő szerepelne,
mint férfi. Még egy hármas: a második fel
vonásban Sir Henry rendelöjében a "pszi
chiáternek" három betege van: Edward, La
vinia és Celia. Itt is a nők drámai súlya a na
gyobb. A filozófia kedvelt szóhasználata sze
rint is hárman keriilnek "határhelyzetbe": Ed
ward, Lavinia és Celia.

A darab igazán lényeges része a második fel
vonás, Sir Henry rendelője, ahol minden ba
nalitás leleplezödík, és minden "határhelyzet
re" fény deriil. Edwardnak és Laviniának
ugyanaz a baja: szeretetlenség és szeretethe
tetlenség. Ők azok, akik talán meggyógyulnak,
legalábbis a harmadik felvonás kétértelmű
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befejezése ezt is lehetőnek sejteti, mert Sir
Henry szerint a múlt elfogadása után lehet va
lamit megkezdeni: "Csak a múlt elfogadásával
tudnak változtatn i azon, amit jelent." Az egész
mű tengelye Sir Henry és Celia párbeszéde, ez
a pszichiátriai párbeszéd, mely ugyancsak
banális módon az orvosi fogadóórák médsze
re szerint megy végbe. Csak éppen az nem
"orvosi", amit Celia vall, és amit Sir Henry
közbeszól. Celiát nyomja az, hogy az ember
.mindíg egyedül van". Másik terhe: a büntu
dat, noha nem volt erkölcstelen, és különben
is arra tanították, hogy ne higgyen a bűnben,

mert nincs bűn, csak ízléstelenség, vagy "dili".
Sir Henry dilemma elé állítja Celiát: két út
közt választhat. Az egyik út - amelyiken majd
a házaspár a gyógyulást megtalálja:

A hétköznapi taposómalom élteti őket
Leszoknak a túlzott várakozásról
Megtanulják, hogy kell türelmesnek lenni
másokkal és magukkal ,
Adnak és kapnak, már amit a szokásos for-

gatagban
Adni és kapni lehet. Nem zúgolódnak:
Örülnek a reggelnek, amely elválasztja őket,

És az estének, amely összehozza őket

Alkalmi csevegésre a kandalló mellett
Két ember, akik tudják, hogy nem értik

meg egymást,
Gyerekeket nevelnek, aitiket nem értenek,
És azok sem értik öket,

Ez a legjobb élet? "Jó élet" - hangzik a válasz,
de Celia a másik utat választja, a retteneteset,
mely "hit nélkül nem iárhatá - az a hit kell hoz
zá, ami a kétségbeesésbál szökik fel". A kettő kö
zött nincs "jobbik" út, és egyik út sem ma
gányosabb a másiknál, mert:

Mindkét út elkerüli az egyedüllét
Végső sivárságát, a képzelet
Kísértetvilágában. ahol emlékek és vágyak
Keverednek.

Ez a mondat a mű legfontosabb mondata, a
Koktél hatkor alapgondolata is. A megoldás ez:
vagy feláldozzuk magunkat, vagy lemondunk
egy nagy vágyról, a hétköznap javára, mely
nem a .Jegjobb" élet, de "jó élet" mégis. A ta
nács konkrét, és ez a misztikus dráma végül is
gyakorlati tanácsba, szinte orvosilag javallt
terápiába torkolik. Amikor misztikus is Eliot:
praktikus is. A misztika válik itt a kétféle út
kalauzává: az egyikhez, a köznapihoz épp
annyi lelkierő kell, mint a másikhoz, de az
előbbihez hit nem szükséges, csak elfogadás 
a másikon, a "rettenetesen", csak hittel lehet
végig menni. Mert:
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Hát azt képzeli. hogy a Szent a sivatagban
Háta mögött mindig a lelki Gonosszal.
Kevésbé szenvedett az éhségtől, a nedves-

ségtől, a kiszolgáltatottságtól.
Bélbántalmaktól, az oroszlánok közelétól.
az éjszaka hidegétől, a nappal melegétöl,
mint mi szenvednénk a helyében ...

A megváltás útjai-e ezek? Bizonyos, hogy Sir
Henry ezekkel a szavakkal búcsúzik a betegei
től: "a titkárnöm elküldi majd a számlát. Men
jenek békével, és szorgalmasan munkálják: ki
megváltásukat". Valamivel később azonban
megismétli az utolsó mondatot, hozzátéve.
hogy "Én magam nem is értem Mi az. amit
mondok".

A második felvonás vége az egész darab
csúcspontja: az italáldozat, a három betegért
elmondott ima: aházaspárért (.Rakassad velük
a tüzhelyet, A csillagok oltalma alatt') és
Celiáért ("Virrassz felette a pusztaságban Vir·
rassz felette a hegyek között'J. Ezen a ponton
megbomlik a hármas rendszer, mert a felvo
nás utolsó szavai a Kaliforniába távozott Pe
terről szólnak, a darab hetedik szereplöjéröl,
aki "Még nem jutott el oda, ahol érvényesek a
szavak". Peter jelenti azt 'az átlagot, aki talán
egyik úton sem kénytelen végighaladni. Té
vednek, akik a misztikát általában "ködösnek"
vélik, Elíot a példa, hogy a misztika lehet tisz
tánlátó és józan.

Mindenkinek van-e "őrangyala"? Hogy mi
denkinek vannak örzö~ az bizonyos. Van, aki
megfözi vacsoránkat, van, aki orvosról gon
doskodik, és őrzőnk lehet egy olyan asszony,
aki váratlan megjelenéseivel már terhünkre
van. Pedig néha hálásak sem vagyunk az őrzők

segitségéért, és takarék lángon felejtjük a ser
penyőt, melyben őrzőnk úgyszólván a sem
miből varázsolt számunkra ételt, sőt még
bosszankodunk is, amiért reggelire egy tojást
sem hagyott. Az "őrangyaloknak" itt nincse
nek dílemmáík, csak Sir Henry betegeinek
vannak, ők szorulnak megváltásra a mai élet
betegségeiből, a világ ketrecéböl, a magány
ból és a személyiség elvesztéséből. A második
világháború utáni életkörülmények között,
tehát amikor a darab megszületett, az élet
megváltozott, és megváltoztak a lélek beteg
ségei is. Az italáldozat tehát egy egész kor
embereiért mutattatik be. Mert "a veszett fej
sze nyelét mentjük mi valamennyien" ("Kivé·
ve, persze a stenteket - például akik a szanató'
riumba mennek") - íme a menekvés mibenléte,
vagyis a megváltásnak egy ironikus válfaja.
Mindehhez hozzájárul a felejtés, mely az
egyetlen kiút a magányból. Ily módon a közös



hiba kapcsolattá is válik. Sir Henry tanácsai a
modern élethez. a modern emberhez igazod
nak. a második világháborús korszak emberé
hez. és így a pszichiátria módszerei érintkez
nek a gyónással. hiszen a pszichiátria nem
más. mint gyóntatás. Eközben Sir Henry
ugyanúgy tudja. mint Freud, hogy az álmaikat
meggyónók "szenzációs álmokat" produkál
nak az ő kedvéért. Mennyire jellemző Lavinia
józanságára és a költőére is. hogy a házaspár
közti kiegyenlítődést Lavinia egyetlen mon
data jelzi: "Akkor mehetünk egy taxin - minek
pazarolni?" Fontos mondat ez, és az előadás

közben színészi hangsúlyt kíván.
Mennyire különbözik a harmadik felvonás

az előző kettőtől! Átlendülünk az abszurditás
ba. de csak egy időre, hogy utána ismét a ba
nalitásba kerüljünk vissza. A majomevők rno
tívuma a világháborút idézi. és minden hábo
rút. mert abszurd minden háború. és abszurd
Celia kereszthalála is. hísz a leprások "szana·
tóriumából", vagyis a pokolból lehet az üdvö
zülésbe eljutni. Látnivaló, hogy Eliot sem ma
radt mentes a második világháború után feltá
madt egzisztencializmus hatásától. Még ez a
harmadik felvonás sem ismeri a konfliktust.
Az "őrangyal" itt is kívül áll; Alex hivatali je
lentést készít a történtekről, és Sir Henryt
ném döbbenti meg Celia borzalmas halálának
híre. A harmadik felvonás épp a tragikus rész
leteknél frlvolul idézi vissza az első felvonás
ból Alex fözési szenvedélyét: maga is főzött.

majomkölyköket, és nagyon ízletesnek találta.
és több új receptet ís kitalált a bennszülöt
teknek.

A harmadik felvonás befejezésében Edward
és Lavinia magukra maradnak a fogadásra
meghívott vendégek érkezése előtt. Merőben

banális helyzet; minden dilemma feledésbe
merült, Edward sikerületlen bókot rnond, és
már megszólal a csengő - a házaspár indul a
vendégek elé. de ez a banális cselekvésük
ironikus módon úgy is felfogható. mint valami
útnak a kezdete. Sivár lesz-e ez az út? Vagy
újrafelfedezése. megismerése egymásnak.
vagyis önmaguknak?

Mrsán János kitűnő rendezése híven ído
mult a darab dilemma-jellegéhez. A világ
drámairodaimában gyakoribbak a konfliktu
sos múvek, és a rendezők ezeket szeretik in
kább, mert feladatuk mutatósabb, míg a dí
lemma rejtettebb drámaiságú és nagyobb fi
gyelmet kíván a rendezötöl. A konfliktus: üt
közés - a dilemma: válaszút. választás. Ha a
görögök a dilemma két szarvát emlegették,
úgy bizonyos. hogy a dilemma egyik szarvát

sem könnyu megragadni. Eliot a dilemma
mindkét ágát megmutatja. és ugyancsak meg
mutatja azt a kamaratermi előadás rendezője.

A rendezés legnehezebb. és szépen megoldott
feladata volt a darab körmönfont és színlelt
banalitásának olyan érzékeltetése. mely a köl
tői felszárnyalásokat és a spirituális túllépé
seket megengedi. A játék még azt is érzékel
tette. hogy ebben a banalitásban. s még a fri
volságban is. nagyfokú költőiség rejlik. és ez a
költőiség mindvégig kapcsolatban marad egy
fajta "megváltással".

Az élet: banalitás, a megváltás: költészet. A
rendezés legszebb megoldása az egész darab
természetes tónusa. bizonyos visszafogottsága,
még az annyira kényes és kockázatos italál
dozati jelenetben is. A rendező szerepe itt
olyan, mint Sir Henryé, aki egyébként maga is
"rendezői" szerepet tölt be. A színpadi térben
azonban jobban érvényesült volna a minden
szavában oly fontos szöveg, ha nem zárt négy
szögben, hanem nyitott szárú háromszögben
folyik az előadás. s így a nézőtér egyik felének
nem fordítottak volna hátat a színészek. Külö
nösen sajnálatos. hogy a darab legfontosabb
jelenetében. a Celiáéban, a színésznő nem a
tér középpontjában. vagyis a pirospárnás to
nett széken ül. Sir Henrynek viszont a kandal
lónál lenne jobb helye. A rendező munkáját
nagymértékben elősegítette a finom drama
turgiai kidolgozás. melyet Bereczky Erzsébet
végzett. Az egész előadás sokat köszönhet Vas
István hajlékony, költői és ugyanakkor élet
szerű fordításának.

Az előadás legnehezebb feladatát és leg
szebb színészi teljesítményét Fülöp Zsigmond
tól nyertük. aki Sir Henry-Reilly szerepét ját
szotta. Igen szép és tiszta, nyomatékos szöveg
mondás, sima és hajlékony játék jellemezte,
miközben első felvonásbeli találékonyságából
valamit mindvégig megőrzött. Két kiváló szí
nész, Hámori Ildikó és Oszter Sándor kitűnő

összjátékot nyújtott. egymásnak valóságos tü
körképeiként, feloldódhatatlan csomókat hor
dozván színpadi lényükben. kegyelemtelenül,
és a szövegükhöz idomuló szárazsággal. Ellen
pontot képeztek hozzájuk az "őrangyalok".

Szemes Mari és Szokolay Ottó. könnyedségük
kel. eleganciájukkal. Kalocsai Miklós Petere
viszont Sára Bernadette Celiájához formált
ellenpontot, ahhoz a Celiához, akinek a darab
legnehezebb. bölcseletileg leginkább megter
helt szövege jutott ki. és a dilemma előtti meg
rendülést ragyogóan érzékeltetni tudta. Az
előadás számára nem lehetett volna szeren
csésebb környezetet találni. mint a Várszínház
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kamaratermét, melyet mintha épp az ilyen
bölcseleti tartalmú müvek számára épitettek
volna.

Korunk drámairodalma bővelkedik forma
bontásban, trükkben, mutatványban és külö
nösségben, de ezek a művek korszerűnek hir
detett formájuk mellett valójában mellébeszél
nek, kikerülik azt, ami ma ha nem épp .ak
tuális", de életbevágóan fontos kérdés. T. S.

Képzömüvészet

Szabó Ákos levele

Az alábbi levelet Alain BlondeInek irtam és
bevezetönek szántam a Galérie Blendel-ben
és a FIAC 86-ban tervezett kiállításhoz, amely
végűl is elmaradt, mivel nem volt elegendő

eladható festmény.
A szöveg újraolvasása után nem akarok

semmit megváltoztatni, sem pedig hozzáfüzni.
A levél őrzi annak a pillanatnak a nyomait,
amelyben született és úgy vélem, még mindig
alkalmas arra, hogy "felvillan tsa eredeti
színeit".

Mivel azok közé tartozom, akik szerényen
bár, de mégis az európai szellemi örökség há
rom évezredének távlatában gondolkodnak,
be kell vallanorn, hogy a jelenre vonatkozó
megfogalmazásoknál elbizonytalanodom a bá
tor megnyilatkozás természetes lendülete
és a "nem érdemes arról szót ejteni" nem ke
vésbé természetes gondolata kőzt. Am végűl

az apró-cseprő dolgoknak, mint a Palais-Royal
oszlopainak is megvan a maguk súlya; zivatar
után pocsolyákkal kell számolni, még ha azért
tesszük is, hogy kikerüljük őket.

Párizs, 1987.január 9.

Kedves Barátom!

Azt kéred, írjak magamról néhány sort, hogy
kiegészíthesd a rólam szóló anyagot, amit
majd átnyújtasz a kritikusoknak, újságíróknak,
a Galériát látogató lelkes múvészetbarátok-
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Eliot a leghagyományosabb, szándékoltan
banális formában szól néhány olyan kérdés
ről, amely életünk és korunk fájdalmas kér
dése: a házasságról, a magányról, a szernélyí
ség elvesztéséröl, a büntudatról, a szeretet
lenségről - a megváltásról, és mindezt igen
egyszerűen és komolyan.

Sötér István

nak; olyan tényeket, amelyek alkalmasak arra,
hogy tájékozódási pontként, rám ragasztható
címkeként szolgáljanak, s hogy kijelöljék he
lyem a kortárs rrnívészet nyüzsgő világában.

Vieira da Silva, hozzám hasonlóan, szívesen
idézi a bölcs mondást, miszerint a "festő néma
állat". Mit is tehetnék hozzá szavakkal mind
ahhoz, amit műveimmelmár elmondtam és a
jövendőben még mondani fogok, hacsak nem
szavakat, félreértések forrásait, mind meg
annyi csapdát, amelyekbe végűl is magam
esem bele?

Mindezek elörebocsátása után azzal kezde
ném, miként Georges Brassens tette önmagá
ról szólva, hogy "veszekedett középkoros" va
gyok. Ezzel mindjárt jelezni is szeretném nap
jaink uralkodó szellemi beállítottságától elté
rő felfogásomat és megvallani, hogy vonzó
dom a múlt értékeihez, amiket teli torokkal
óesárolnak e századvég prókátorai.

Ha pályám kezdetén semmi közösséget nem
éreztem azokkal, akik komolyan hitték, hogy
úgy léphetnek be a festészetbe, mint egy ma
lomba (ez ellen már Matisse is hevesen tiltá
kozott), ma még kevésbé fogadom el azokat,
akik úgy rontanak oda be, mint egykor a sans
eulotte-ok valamely katedrálisba, készen arra,
hogy istállóvá alakítsák. Erre azt fogod mon
dani, hogy jószándékuk vitathatatlan, esak hát
kicsit bugrisok ... Vallom ezt annak ellenére,
hogy - Bruno Foueard szavait idézve - "a mo
dernség romjai alatt öntudatra ébredő múvé
szet' pontos képe mindannak, amit éppen
megélünk.


