
asszonyból és kevés a mai négygyerekes, padlót
súroló postamesternéből. Forgács Tibor maga-
biztos és elegáns orvosa jó alakítás, talán csak
színesebb lehetne. Bende Ildikó kellemes jelenség
a félénk kis könyvelőlány szerepében. Gyulay
Antal érzékletesen jellemzi a becsületes öreg
erdészt.

A szilveszteri jelenet egységes hatásában
egyaránt része van Mezey Lajos megtört posta-
mesterének, Parragi Mária affektáltan előkelős-
ködő orvosfeleségének, Horváth László nagy-
hangú állatorvosának és a szolid feleségét játszó
Zsigrai Annamáriának.

Borcsa István díszlete jól rendezte be a falusi
szolgálati típuslakást, de hiányoltuk azokat a
tárgyakat, amelyeket Zsóka az első képben említ,
mint a lakás szükséges tartozékait, és amelyek
közül Mara legalábbis az olcsóbbakat minden-
képpen meg kellett hogy vegye. Kitűnőek Molnár
Gabriella jelmezei; Zsóka kissé sportos dél-utáni
„vadászruhája", szolidságot és szegény-szagot
egyszerre árasztó alkalmi ruhája vagy Rita, az
orvosfeleség környezethez nem illő, procc
kisestélyije felér egy-egy jellemportréval.

Raffai Sarolta közéletet javító szenvedélye
ugyanúgy erénye a Diplomásoknak, mint ahogy
erénye volt az Egyszál magamnak is. Ezt a ma-
kacs, szép szenvedélyt drámává érlelni szövetke-
zett író és színház immár másodszor, s ez minősíti
jelzők nélkül is közös gondolatukat.

A színházi évad legvégén járunk. Nem tűnik
elsietettnek kimondani, hogy nem bővelkedett jó
új magyar darabokban. Vajon ebben a helyzetben
mivel magyarázható fővárosi szín-házaink
elzárkózása Raffai Sarolta drámájának
bemutatásától?

Kecskeméti Katona József Színház, 1969.
március 14. Rendezte: Pethes György, dramaturg:
Osztovits Levente, díszlettervező: Borcsa István,
jelmeztervező: Molnár Gabriella m. v. Szereplők:
Fekete Tibor, Moór Mariann, Mezey Lajos, Dévay
Camilla, Forgács Tibor, Parragi Mária, Horváth
László, Zsigrai Annamária, Bende Ildikó, Gyulay
Antal, Benkóczy Zoltán, Basilides Barna.

K. T.
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M A J O R O S J Ó Z S E F

Kálmán György Quentinje*

Kálmán György Quentin alakjában azt az
emberi üzenetet, kinyilatkoztatást játssza el,
amelynek tartalma: az önvizsgálat önkínzó szen-
vedélye, a humanista tisztaság vágya. Valaki azt
írta, hogy társszerzője a darabnak. Alig hiszem.
Sőt, az a gyanúm, hogy Kálmán nem segíthetett
volna Millernek e darab megírásában. Gyűlöli
Quentint, nem akar hinni benne. De ez még nem
elég. Mert a három óra alatt, amit a szín-padon
tölt, minden gesztusa, hangváltása arra
összpontosul, hogy mi se higgyünk benne. Az
alakítás szuggesztív ereje mindvégig a vád pont-
jait hangsúlyozza; Quentin magamagát mentő
próbálkozásaiban az önzés embertelen torzulásait
láttatja.

Bejön a színpadra: hanyagul jön, szájában ci-
garetta füstöl, kezében aktatáska - ebben a pil-
lanatban még a „menő" amerikai, akinek emberi

* A Nemzeti Színházban 1969. április 1-én volt Arthur
Miller A bűnbeesés után című drámájának 125. előadása.



kapcsolatait a két szállodát összekötő kényelmes
autóút fejezi ki, meg a hivatali széf-rekeszek, a
jegelt whisky. Aztán megpillantja a Hallgatót -
minket, ott a nézőtéren - „helló", int a kezével és
megtorpan. Az üdvözlésre felemelt karja is
mintha egy pillanatra tétova tartásba mereved-ne.
Ekkor félúton van a szék és a kijárat között, s
ezzel a tétova megtorpanással Kálmán az első
percben elárulja Quentinről a legfontosabbat: az
ő Quentinje fél. Ha továbbmegy és leül abba a
székbe, akkor vége felületes, az intellektus paj-
zsával védekező eleganciájának. Ott, abban a szék-
ben ugyanis nem lehet kikerülni többé a múltat,
halottakkal és élőkkel kell megküzdenie újra.
„Úristen, de örülök, hogy találkoztunk!" -
mondja - vagy inkább kiáltja? -, mint a vallatásra
beidézett bűnös, aki harsány készséggel próbálja
legyűrni félelmét.

Elindul a szék felé.
Nem szék az, hanem egy kényelmes, öblös

bőrfotel, s Kálmán mégis kényelmetlenül feszeng
benne. Belefog elmesélni a múltját: a hangja
kapkodó, zavart - hadarja a szöveget. Zseniális
hadarás ez, a maga szabálytalan hangsúlyozásá-
val, a kezdő szótagok megnyújtásával, hogy ne
kelljen levegőt vennie, hogy ne kelljen pontot
tennie a mondatok végére; hiszen akkor közbe-
kérdezhetnek, holott ő a legszívesebben gyorsan
túlesne az egészen, néhány közhelyszerű adom-
veszem közléssel búcsút intene már. De a mon-
datok súlya egyre nehezebb lesz, egyre inkább
igazolni látszik azt a kényelmetlen feszengést ott a
bőrfotelben. És ekkor különös dolog történik,
szinte észrevétlenül; a zavart, kapkodó mondat-
töredékekből egyszerre csak vallomás kerekedik:
„Most már, azt hiszem, tudom, hogy az én bajom
valójában ott kezdődött, amikor egy napon felnéz-
tem és ... üres volt a bírói szék. Nem volt bíró a
láthatáron! És nem maradt más, mint a soha véget
nem érő vitatkozás önmagammal, a létnek ez az
értelmetlen bizonygatása, egy üres bírói emelvény
előtt."

A dráma kulcsmonológjából idéztünk most, s
Kálmán csakugyan mindent elmond benne: a
kétségbeesést, amellyel a múlt árnyai felé tekint; a
reménytelenséget, amellyel eddigi perlekedéseire
visszagondol s ezzel együtt a reménytelenség
okának felismerését: hogy nem teljes ember-ként
vett részt ezekben a perlekedésekben, vala-hol
mindig az önzés zátonyára futott az elhatározás
őszintesége. S a szándékot is, amely lerázza
magáról a kényszer kisszerű félelmeit; a múlt-
jával, saját emberségével való szembenézés szán-
dékát, ha úgy tetszik - s Kálmán feláll a székből
és megidézi az első tanút.

Ettől a pillanattól kezdve a színész játéka kettős
vágányon fut: befelé, a múlt felé és kifelé is
játszik a jelenben, a felismerést, a vád pontjait
mondva ki maga felett. Lelkiismeretének, egyé-
niségének érzékeny jelrendszere teremti meg az
összekötő szálakat a múlttal, sokszor csak egy
futó sóhaj, egy mindent elmondó, találó megjegy-
zés, gesztus erejéig. Többnyire háttal, féloldalt áll
nekünk, háta egy egész kicsit, a figyelő, kutató
tartás erejéig meggörnyed. Mintha szuggerálná a
megelevenedett holtakat, a régi társakat, hogy
most az egyszer a kíméletlen igazságot olvassák
rá, hogy őt magát is ennek az igazságnak a
kimondására, felismerésére kényszerítsék. Majd ő
is bekapcsolódik ebbe a játékba, eszköztelen, alig
észrevehető gesztusokkal, mozdulatokkal „lép át"
a jelenből a múltba. S talán itt a legnehezebb a
dolga. Itt ugyanis egyszerre áll előttünk a múlt
Quentinje és a jelené is: a bűnös és a vádló egy
személyben.

Kálmán ezekben a jelenetekben a „kiszólás", a
„félreszólás" színészi megmunkálásának eddig
alig látott komplex változatát mutatja be. Nem
választja szét szerepében a narrátor és az intenzív
játékos funkcióját, mozgás- és gondolatkörét.
Uray Tivadar Alfierije jut az eszembe: hogy
amikor intenzíve „bent volt a drámában", az
Eddie-vel való beszélgetések során, akkor is
inkább „kifelé" hangsúlyozott, mintha ez az
ügyvéd már jó előre tudná az elkövetkezendő
kommentárjainak is a szövegét, tartalmát. Kálmán
ugyanakkor egyazon gondolat- és érzés-körön
belül játszik és kommentál; sohasem lesz okosabb
a jelentől a múltban, és az árnyak birodalmából a
legtöbbször úgy lép ki, mintha csak most intett
volna búcsút Lounak, Elsie-nek, Maggie-nek .. .

Hogyan valósítja ezt meg?
Említettem már;, hogy a gesztusai, a mozgása

éppen eszköztelenségével válik rendkívül kifeje-
zővé. Az első részben Mickey közli Louval, hogy
nem vállalja az ügyét, kilép a mozgalomból, elege
van az egészből. Kálmán e párbeszéd alatt
teljesen „eltűnik" a színpadon, olyannyira, hogy
Mickey is meglepődik, amikor elmenőben vélet-
lenül megpillantja. Felkiált: „Quentin!" S Kálmán
ekkor egy szabadkozó mozdulatot tesz a kezével;
zavartan, félszegen s ezzel a mozdulattal még
egyszer, kifejezően aláhúzza egy önmaga felett
már kimondott vádpontját: „Igen! Nem látni
semmit, nem látni semmit!"

Külön tanulmányt érdemelne hangkultúrája,
beszédtechnikája. Tulajdonképpen ezzel építi meg
a szeren ívét. Hangja egyszerre szenved és



vádol, kérdez, de úgy, hogy ezek a kérdések újabb
és újabb kérdéseket tartalmaznak. A kérdő és
felkiáltójelek összemosódnak ebben a szöveg-
mondásban, s minden mondat végén három pont
van a taktust záró egy helyett. Igy fejezi ki Kálmán
Quentin szenvedélyes perlekedését ön-magával, a
világgal, s valójában így ösztönöz minket is, ott
lent a nézőtéren a magunkkal való
szembenézésre; az önvizsgálat küzdelmes, de a
megtisztulás reményét adó szintjén. Kálmán
hangja, beszédtechnikája egyszerre mossa a múlt
és a jelen partjait; egyszerre felel a felrémlő ár-
nyaknak, a jelenbeli önvizsgáló önmagának, s
ebbe a magasfeszültségű áramkörbe egyúttal be-
kapcsolja a nézők kérdéseit, kételyeit és válaszait
is.

„Intellektuális alkatú színész", halljuk legtöbbet
alakításairól szólva, s ez a besorolás már-már
skatulyaként fenyegeti. Holott, ha egy kicsit
jobban odafigyelünk, kitűnhetik, mi minden is
van az intellektuális megjelenítés mögött.

A Maggie-vel való nagyjelenetet vegyük pél-
dának, a darab végén.

Kálmán itt egyfelől hideg, kíméletlen, cinikus -
intellektuális, ha úgy tetszik. A haláltusáját vívó
Maggie-nek megmondja, hogy nem lesz többé a
megmentője: „A te piruláid, a te életed... te
számlálgasd őket . . ." Magára vállal-ja az asszony
vádját is: „Rendben van! Én öltelek meg. Na és
most? Mit akarsz? ... Már nem, nem vagyok
bűnös az életedért! Nem le-hetek!" Hideg
pengeként vágnak ezek a szavak, taszítva Maggie-
t a végső megsemmisülés felé, és kivédhetetlen
vádként hangzanak saját maga el-len: mert
akárhogy is, megint csak a saját önzését vallja be,
ismeri el. Istent játszott Maggie-nek, holott az első
pillanatban tudta, hogy se ő nem isten, s hogy
Maggie sem az, akivé „feltámasztotta". S közel a
véghez most egyszerre „visszaadja az életét" az
asszonynak; az életét, amelyet éppen az ő csalása
gyilkolt meg. Nem vállalja a felelősséget, de soha
nem is vállalta: itt a cinikus hang maga ellen
fordul, a beismerés tragikus szomorúságát és a
hogyan tovább? vagy a lehet-e egyáltalán tovább?
kétségbeesett kérdését is magában hordozza.

És végül hadd említsek még valamit, ami talán a
színész legfőbb érdeme: az előadások számának
növekedésével sem használja a rutin pihen-tető
mankóját, változatlanul a színészi művészet
magas fokán formálja meg ezt az izgalmas, rend-
kívül összetett és rendkívül modern figurát.

Arthur Miller: A bűnbeesés után (Nemzeti
Színház), fordította: Ungvári Tamás, rendezte:

Marton Endre, díszlettervező: Varga Mátyás, jel-
meztervező: Schäffer Judit. Szereplők: Kálmán
György, Váradi Hédi, Törőcsik Mari, Csernus
Mariann, Somogyi Erzsi, Avar István, Tyll Attila,
Gáti József, Agárdi Gábor, Balogh Zsuzsa, Dániel
Vali.

A NEMZETKÖZI SZÍNHÁZI INTÉZET

(ITI)

június 8. és 14. között Budapesten tartja Xlll.

kongresszusát. Az UNESCO védnöksége alatt

működő ITI (International Theatre Institute) a

legátfogóbb színházi világszer-vezet. Jelenleg

negyvennyolc ország a tagja, és minden

tagországban nemzeti központok működnek.

A szervezet főtitkársága Párizsban székel,

vezetője Jean Darcante. Az ITI kéthavonként

megjelenő folyórata az angol és francia nyelven

megjelenő Le Théátre dans le Monde. A lap

színházi híreket, egyes országok színházi

életéről szóló beszámolókat és színdarab-

szinopszisokat közöl.

Magyarország 1948 óta tagja az ITI-nek. A

magyar tagszervezet elnöke (egyúttal a

világszervezet alelnöke) Dr. Hont Ferenc, a

Színháztudományi Intézet igazgatója. Az

elmúlt években hazánkat az ITI kong-

resszusain Dr. Hont Ferenc, Ádám Ottó,

Hubay Miklós és Szinetár György képviselték.

A júniusi kongresszuson plenáris üléseken

és szakosított bizottságokban folyik a munka.

Az egyik bizottság az ITI kiadványokkal

kapcsolatos tapasztalatokat értékeli, egy

másik bizottságban a mai zenés színház kér-

déseivel foglalkoznak. Egy harmadik bizott-

ság feladata a Nemzetközi Színházi Intézet

munkájának megtervezése a következő idő-

szakra. Plenáris ülésen választják meg a szer-

vezet új végrehajtó bizottságát és annak

vezetőit.




