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Túlzásoktól mentes, érett ala-
kítást nyújtanak a nagyváradi 
Szigligeti Színház művészei 
a társulat legújabb produkci-
ójában. Dürrenmatt Az öreg 
hölgy látogatása című darab-
ját Novák Eszter rendezte, a 
produkciónak szerdán tartot-
ták a premierjét.
» MOLNÁR JUDIT

F riedrich Dürrenmatt svájci 
német író a huszadik századi 
drámairodalom egyik legki-

emelkedőbb képviselője, művei-
nek bemutatása ünnepnek számít 
nem csupán az előadó színházak, 
de a közönség számára is. Nem vé-
letlen, hogy a nagyváradi Sziglige-
ti Színház Az öreg hölgy látogatása 
című, talán legismertebb darabját 
jutalomjátékul választotta két ve-
zető színészének évfordulója al-
kalmából: a női főszereplő Claire 
Zachanassiant játszó Fábián Enikő 
negyven éve, a férfi főszereplő Al-
fred Illt alakító ifj.Kovács Levente 
pedig három évtizede tiszteli meg 
jobbnál jobb alakításokkal a szín-
házbarát váradi közönséget.

A férjek mint használt holmik
Az ünnepi darabválasztás azért is 
érdemel külön kiemelést, mert a 
szerző népszerűségének dacára a 
színházak aránylag ritkán keríte-
nek sort színműveinek bemutatá-
sára, az ókori görög, illetve a rene-
szánsz és klasszicista művekhez 
hasonló, igazi erőpróbát jelentő 
komplexitásuk miatt: az említett 
alkotások úgymond nehézségét 
épp a már-már legegyszerűbb em-
beri tulajdonságok hiteles elját-
szásának feltétele jelenti. Ebből a 
szempontból Az öreg hölgy láto-
gatása iskolapéldának mondható, 
hiszen témája egy fiatalkori sze-
relmi sérelem megbosszulásának 
évtizedeken át tartó kitervelése, 
egészen az időskori befejezésig. 
És hiába is szól a bosszú ellen még 

népi bölcsesség is (a román mon-
dásra gondolok, mi szerint Răz-
bunarea e arma prostului, vagyis 
a bosszú a buta ember fegyvere), 
alig hiszem, hogy van olyan, aki 
élete során ne tapasztalta volna 
meg a bosszú szükségét, illetve az 
elkövetés örömét. Az öreg hölgy 
akkor tér vissza szülőhelyére, ami-
kor már biztos abban, hogy be tud-
ja teljesíteni elhatározását, vagyis 
megvan az a pénz, amivel rá tudja 
venni a güllenieket, végezzenek 
Alfred Illel. Nem gyűlöletből teszi, 
épp ellenkezőleg: használt holmik-
ként lecserélgetett férjei sugallják, 
hogy valójában még mindig a né-
hai első szerelme az igazi érzés, 
aki számára viszont ő talán már 
régen sem számított túl sokat. És 
tulajdonképpen önmagát, az egész 
életén át hordozott egyetlen sze-
relmet akarja megbosszulni, mivel 
csakis a másik halála révén remél-
heti az érzelmi megnyugvást.

Claire harca önmagával
A Novák Eszter rendezte előadás-
ban Fábián Enikőnek tökéletes 
játékával sikerül maradéktalanul 
tudatosítania az említett alapgon-
dolatot, annyira hitelesen előadnia 
a magát legbelül szerencsétlennek 
érző Claire harcát önmagával, hogy 
több jelenetben nem is színpadi já-
tékként, hanem mint mindennapi 
valóság hatott. Ifj . Kovács Levente 
alakítása is nagyon tetszetős, külö-
nösen időnkénti tétovaságai, ami-
vel érzékeltette, hogy valójában 
nem érti, miért kell egy ennyire 
régi ügyet most ilyen élesre kihe-
gyezni. Végig abban reménykedik, 
hátha tréfa az egész, hátha jelen 
lévő felesége és két felnőtt gyerme-
ke semlegesíteni tudják a beígért 
horribilis pénzjutalmat, Claire pe-
dig, amilyen váratlanul érkezett, 
ugyanúgy el is tűnik, s az élet megy 
majd tovább. Nem igyekszik kör-
berajongani hajdani szerelmét, 
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Az öreg hölgy bosszújának hosszú útja

A nagyváradi Szigligeti Színház társulata Dürrenmattnak Az öreg hölgy látogatása című, 

talán legismertebb darabját mutatta be Novák Eszter rendezésében
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benne a régi találkák helyei mit 
sem ébresztenek fel, hisz ő azóta 
is Güllenben él, és már régen túl-
esett a valamikori történéseken. 
Sőt, időnként mintha csodálkoz-
na is, hogy lehet valaki érte, egy 
komoly, családos, idős emberért 
annyira oda. De szép lassan csak 
beszívja sejtjeibe azt, ami vár rá, 
és mintegy követve a közösség 
akaratát, elfogadja a halált.

Kitűnő alakítások és látvány
A gülleniek színpadi jelenlé-
te viszont a főszereplők ízléses 
mértéktartásával szemben túl 
harsányra sikerült. A sok ide-
oda szaladgálást, mórikálást és 
nem utolsósorban a revüsítés 
eszközeit, az énekléseket fölös-
leges időhúzásnak érezhette a 
néző. A túlmozgások nem adtak 
semmit hozzá az alapgondolat-
hoz, inkább hígították az igazi 
nagy drámai művekre jellemző 
és tulajdonképpen kötelezőnek is 
mondható feszültséget, amit az-
tán a gülleni vezető egyéniségek, 
a polgármester Kardos M. Róbert, 
a plébános Dimény Levente, a 
tanár Hunyadi István és a rend-
őr Molnár Júlia igyekeztek minél 
inkább helyrehozni. Ugyanez 
mondható el a Claire kíséretében 
lévő inasról (Dobos Imre), a fér-
jekről (Hajdu Géza, Szabó Edu-
árd és Scurtu Dávid), valamint a 
rablógyilkos szolgákról (Csatlós 
Lóránt és Kiss Csaba) és a vak 
eunuchokról (Balogh Attila és Ko-
csis Gyula) is: túlzásoktól men-
tes, érett alakítást nyújtottak. A 
látványterv is nagyon megfelelt 
az egyetemességet sugalló ren-
dezői elképzelésnek, az ízlésesen 
stilizált jelmezek (Kiss Zsuzsanna 
munkája) csakúgy, mint a tágas, 
a bizarrság határán mozgó, Zeke 
Edit tervezte díszletek. Tehát rö-
viden: élmény volt a váradi Dür-
renmatt-bemutató, és előrelátha-
tólag hosszú előadás-sorozatig 
ér el, amivel a közönség hálálja 
majd meg a művészek egyéni és 
közös munkáját.

» A Novák 
Eszter rendezte 
előadásban Fá-
bián Enikőnek tö-
kéletes játékával 
sikerül maradék-
talanul tudatosí-
tania az említett 
alapgondolatot, 
annyira hitelesen 
előadnia a magát 
legbelül szeren-
csétlennek érző 
Claire harcát 
önmagával, hogy 
több jelenetben 
nem is színpadi 
játékként, hanem 
mint mindennapi 
valóság hatott.

» KRÓNIKA

Ökumenikus istentisztelettel 
és Marosán Csaba kolozsvári 

színművész pódiumműsorával em-
lékeznek Ady Endrére szülőfalujá-
ban, Érmindszenten szombaton 11 
órától – közölte a szervező Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE). Az érmindszenti (Ady-
falva) református templomban, 
majd a költő szülőházának kert-
jében tartják a rendezvényt a jár-
ványügyi szabályok betartásával. 
A megemlékezés nagy részéhez a 
résztvevőknek fel kell mutatniuk 
az oltásigazolást, a helybeli refor-
mátus templom az egészségügyi 
előírások szigorú betartása mellett 
60–65 személynél többet nem tud 
befogadni. A program 10 órakor 

kezdődik a faluba beszolgáló Nagy 
Jácint római katolikus és Forró Csa-
ba református lelkész áhítatával. 
Ezt követően Az Értől az Óceánig 
címmel Marosán Csaba színművész 
mutatja be a jelenlevőknek az erre 
az alkalomra összeállított pódium-
műsorát. 

A vártnál népesebb érdeklődés 
esetén a szervezők igyekeznek han-
gosítóval biztosítani, hogy a temp-
lomon kívül rekedtek is figyelem-
mel kísérhessék az előadóművész 
várva várt műsorát. A templomi 
programot követően az Ady-emlék-
ház udvarán álló szobor előtt Maro-
sán Csaba néhány Ady-költeményt 
mond el, majd koszorúzással zárul 
az idei főhajtás. Az érdeklődők né-
pes táborát vonzották az évek során 
az érmindszenti zarándoklatokat, 

ennek lesz a folytatása a mostani 
rendezvény, amely méltó és érté-
kes programja kíván lenni a szülő-
föld Ady-kultusza éltetésének. Ady 
Endre 1877. november 22-én szü-
letett a Bihar megyei településen, 
Budapesten hunyt el 1919. január 
27-én. A huszadik század egyik leg-
jelentősebb magyar költőjeként, 
a magyar politikai újságírás egyik 
legnagyobb alakjaként tartják szá-
mon. Költészetének témái az em-
beri lét minden jelentős területére 
kiterjednek. Hazafi és forradalmár, 
példamutató magyar és európai. A 
szerelemről vagy a szülőföldjéről 
írt versei éppoly lényeges kifejezé-
sei az emberi létnek, mint a sza-
badság, az egyenlőség, a hit vagy a 
mulandóság kérdéseiről írott költe-
ményei.

Ady Endrére emlékeznek szülőfalujában, Érmindszenten a hét végén

Ady, a lét minden jelentős kérdésének költője édesanyjával 




