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Petruska, avagy
az anyag küzdelme
a rendezővel

Kazimir Károly Körszínháza évek óta
borotvaélen táncol. Nagyjából azóta,
amióta a népművelő színház fogalmát
kezdte tágítani, s általában a színház mai
funkciójának kérdését feszegetni. Amióta
úgy gondolta, hogy a színházi kifejező-
eszközök bővítésére a legmegfelelőbb út:
igazi drámai anyag nélkül megalkotni,
létrehozni az egyértelműen játékszíni
hatást és élményt. Ebben másodrendű,
hogy egzotikus tájak és nem ismert népek
költészete felé fordul, hogy a kísérletezést
a furcsával is tetézi.

Kazimir produkcióit már évek óta nem
attól féltjük, hogy a rendező megbirkózik-
e az általa választott anyag kuriozitásával.
Sokkal inkább attól, hogy milyen arány
alakul ki a drámaiatlan anyag és a színházi
ötletek között. Már régen nem a
választáson lepődünk meg: Kazimir
öntörvényt teremtett, s most már ehhez
kell mérnünk teljesítményeit.

Kazimir az elmúlt évek során oly sokat
kipróbált már újfajta színházában,

hogy akár csendes összegezésre is gon-
dolhatott. A Körszínház e nyári bemuta-
tója volt az elmúlt hat év alatt a legtöbbet
ígérő vállalkozása. A bizonyítás
lehetőségét kínálta.

A Petruska mint dráma
Az olasz nagyopera tökéletességig fej-
lesztett vívmánya volt a zárt számok,
jelenetek és áriák olyan sora, amelyek
önmagukban is kerek egységnek bizo-
nyultak, ám igazi értelmüket csak egy-
máshoz való viszonyukban, egymás révén
nyerték el. A drámai szerkesztés-nek ez a
módja azóta már sokat próbált, sok vihart
megért és átélt. De életképes akkor
maradhatott, ha minden egyes egysége
önálló, önmagában is jelentést hordozó
dramaturgiai funkcióval bírt. Csakis úgy
válhattak az egyes epizódok a nagyobb
összefüggés logikus elemeivé.

Természetesen nemcsak az opera élt
ezzel a dramaturgiai szerkesztéssel, ha
legnagyobb tökéletességre ott tett is szert.
Kazimir játékai is minden esetben erre a
technikára épülnek. Éppen ezért
választhat bárhonnan alapanyagot: a japán
vagy az indiai költészetből, a török vagy
az európai folklórból, eseten-ként pedig
akár epikusságukkal tüntető
nagyregényekből. Nem az összefüggő
történés érdekli, hanem a látvánnyá szer-
vezhető és így jelentéssel felruházható,

egymástól elkülönülő epizódok. Kazimir
dramaturgiájában a vásári komédiákból és
a misztériumokból leszűrt improvi-
zációsor visz el a feltételezett célig. A
kitérők dramaturgiája ez - és a vissza-
csatolás mértékén múlik sikere vagy
bukása.

A Petruska mint irodalmi alapanyag
tökéletesen beleillik ebbe a Kazimir-féle
dramaturgiai elképzelésbe. Hiszen benne a
népmese és a népeposz, az anekdota és az
adoma szabályai szerint mindig
oldalirányban jutunk el a végkifejletig.
Azaz a történések, bár egy-egy lépéssel
közelebb visznek a célhoz - többnyire a
boldog beteljesüléshez -, a stációk ön-
magukban statikus, mégis feszültséggel
teli állomásként funkcionálnak.

Az alapképlet egyszerű, és mint dra-
maturgiai eszköz is amolyan archetípus: a
főhős jobb sorsot keresvén vándorútra
indul, majd számos kaland után vissza-
térve lehetőséget nyer a boldogabb életre.
Ebbe a képletbe rengeteg dolog
behelyettesíthető. A Petru skában olyan
hősről van szó, aki átalakulni is képes, aki
önmaga átváltozásaiban nem egy sorsot,
hanem általánosítható életeszményt
testesít meg. Nemcsak a dramaturgiai
képlet archetípus tehát: a játékot
összetartó figura - figurasor - is az.

Petruska az örök nevettető, a vásári
bábu, aki percnyi örömöt tud lopni a
keserves életbe. O az, akit
gyermekkorunkban még csak nevetünk,
de már boldogok vagyunk láttán, s akit
csak felnőttként tudunk megérteni.
Petruska mindenütt jelen van, mindenhol
létezik, a gyerekek legalábbis minden
országban ismerik: lehet, hogy Vitéz
Lászlónak, Guignol-nak vagy Punchnak
hívják, de teste-lelke mégiscsak egy.
Petruska az emberekért, a nevetésért
vívott harcában állandóan konfliktusokba
keveredik. Hiszen neki mindenki az
ellensége, aki nem mer, nem tud vagy épp
nem akar nevetni. Más szóval:
megtisztulni.

Ne kerülgessük tovább : a Petruska mint
drámai alapanyag végül is a művészet
feladatáról és a művészetbe vetett örök
hitről szól. Épp ezért olyan szerencsés
választás Kazimir részéről.

A laza eseménysor kettős lehetőséget
kínál. Egyrészt módot ad a felszabadult
komédiázásra, a vásári színjátszás vala-
mennyi elemének feltámasztására, a vas-
kos szóviccektől a nem kevésbé vaskos
gesztusrendszerig; módot arra, hogy
cseppet sem intellektuális mezben közve-
títsen nagyon is intellektuális és korszerű
mondandót. Másrészt azt is lehetővé teszi,

Jelenet a Körszínház Petruska-előadásából



hogy Kazimir színházának mintegy össze-
foglalása legyen: hitvallás a színházról.

Kazimir megtalálta azt a nagyszerű és
valóban drámai alapanyagot, amely töké-
letesen megfelel a maga választotta el-
képzeléseknek. Nem kell tehát rajta
erőszakot elkövetni ahhoz, hogy alkalmas
legyen egy buffósorozat céljaira. Kazimir,
aki a népművelő színház legősibb válfajait
feltámasztva küzdött ki magának sajátos
formanyelvet, logikus úton jutott cl e
formanyelv legalapvetőbb és legősibb
hordozóanyagához.

A Petruska tehát egyfelől laza jelenet-
sor, amelyben nagyszerű bohóctréfákra
nyílik alkalom, ahol történetről történet-re
bizonyosodik be a nevetés fontossága. És
miközben minden jelenetben lelepleződik
a világ valamelyik csücskében a rossz, a
Búbánat, mi egyre többet tudunk meg
önmagunkról és művészet erejéről. Tehát
végső soron a mi drámánkról van szó,
helyettünk páholnak cl vagy nevetnek ki
valakit, helyettünk sírnak és szenvednek -
de minket váltanak meg. Mire Petruska
megjárja a maga útját a világban, addigra
már nemcsak a rosszakat tette
nevetségessé, s a jókat boldoggá -
elmenekült már a Búbánat elől, s el-rejtett
bennünket is előle. Mert már hiszünk
benne: nem vagyunk egyedül, hát
győzhetünk is.

A Petruska a legjobb dráma azóta,
amióta Kazimir a Körszínházban nem
drámákat mutat be.

Amiről az előadás (nem) szól
Díszlet nincs. Ez a kisebbik baj. játéktér
sincs. Mintha fölösleges kolonc lenne.
Találomra vetített háttér, néhány jelölet-
len jelzés. Ezen kívül valami, ami nem
hangsúlyozottan színpad, csak egy kopár
és funkciótlan, néhol lejtős dobogó.

Elkezdődik a játék. Megelevenedik
Petruska, a báb. Feleséget választ, kocs-
mába jár, iszik és szomorkodik. Pontosan
nem tudni, miért, de nagyon. Oly-annyira,
hogy meg is jelenik a Búbánat, s a nyakára
telepszik. Teheti, Petruska vidám legény,
rajta senki sem fog ki. Csak az ital. Melyet
bánatában ivott. Felesége, Tatjána
eközben egy magyar huszárral játszik a
játszótéri csúszdán, aminek az a vége,
hogy a huszárról ki-derül: inkognitóban az
idei magyar foci-bajnokcsapat tagja, s
hogy zöld-fehér neglizsében és
káromkodva halált meg-vető bátorsággal
tud futni, ha kibabrál-nak vele. Most már
érthető, ha ezt Petruska sem bírja tovább, s
úgy dönt, világgá meg. Ezt tetézi azzal a
fogadalmá-

val, hogy addig vissza sem tér, amíg a
feleségénél bolondabb asszonyt nem talál.

Ekkorra a kritikus elvesztette a fonalat,
mert eközben látott orosz néptánc-
paródiát, naturalista kocsmajelenetet, me-
sebeli Búbánatot, röhögtető bojárokat.
Csak azt nem tudja, mindennek mi az
értelme.

Pontosabban annyi, hogy Petruskát
végre cl lehessen indítani világkörüli
pályáján. No persze nem azért, hogy
bolond asszonyt találjon. De akkor mi-
ért? Az ezután következő tréfasorozatból
ez aligha akar kiderülni. Hiszen az rend-
ben van, hogy Vitéz Lászlóként Faust

doktor szolgálatába áll, azon a címen,
hogy a Faust-monda és a Petruska-
mondakör rengeteg hasonló irrealitás-
elemet tartalmaz, s végső soron mind-
kettő az élet és a szépség, a művészet és a
hivatás, a boldogságkeresés kérdéseit
feszegeti. De hogy kerül ide az egészen
más szellemiséget tükröző Gounod-opera
parafrázisa?! A két mondakör össze-
kapcsolása gyümölcsöző drámai ötlet -
lehetne -; az operaparafrázis szellemes
paródialehetőség egy esztrádműsorban.
A kettőnek egymáshoz annyi köze van,
mint a Búbánatnak Luciferhez vagy a
Sátánhoz vagy épp Mefisztóhoz.

Petruska (Esztergályos Cecília) és a Búbánat (Nagy Attila)



Petruskát még igen sokfelé elveti jó-
vagy rosszsorsa. Feltűnik rablók közt
igazságot tevő népi hősként csakúgy, mint
kéjleső papokat kinevettető és meg-
leckéztető kópéként. A néző jámbor - mint
a tehénnek öltözött Búbánat-, s már ismét
kezdené felismerni, miről is van itt szó.
De megint zavarba jön. Mert egyszer csak
Petruska űrhajósként tűnik fel, s társával
eljátssza a közönségnek az ő épülésére és
az hasát szaggató nevettetésére a szovjet-
amerikai űrtalálkozót. Püff neki!

Tisztában vagyok azzal, hogy a vásári
játékok egyik alapvető és éltető eleme

az ironikus aktualizálás, hogy joga van,
egyszerűen dramaturgiájához tartozik a
napra kész szellemesség De ennek
szervesen bele kell épülnie az egész
dramaturgiába: ha másként nem, hát
szellemisége folytán. De ha egy jó ötletért
a koncepciót is eladja: ez csak kárára
válhat a színháznak. Kazimir évek óta
próbálgatja a különféle idegen
játékstílusokat. Ő is, színészei is nagy
készségre tettek ebben szert. Bátran
kereshetik hát a legkülönfélébb elemeket.
De csak egy határozott cél érdekében. A
dolog máskülönben nem szórakoztat.

Pedig itt igazán megvan a lehetőség arra,
hogy felvonuljon a teljes arzenál. Hiszen
Petruska jár Csehországban és Itáliában,
Németországban és Angliában,
Bajorországban és Párizsban. Kazimir
ragyogó érzékkel veszi észre, hogy itt
alkalom kínálkozik az egyes népek
karakterének és játékstílusának távol-
ságtartó, nem kevéssé ironikus bemuta-
tására. Persze mindezt azért, hogy eköz-
ben Petruska vándorlása során egyre
többet tudjunk meg a művészet és a ne-
vettetés jobbító-szebbítő szerepéről.
Csakhogy ez utóbbiról minduntalan
megfeledkezik az előadás. Marad a paró-
diasor, melynek elemei teljesen szétvál-
nak, egymáshoz semmi közük. Az előadás
vélt céljához még kevésbé.

A baj onnan ered, hogy az egyes rész-
történetek nincsenek igazán végiggon-
dolva, beleillesztve a nagyobb egészbe.
Mindegyikőjük szól valamiről: az egyik
arról, hogyan kell lóvá tenni a nőcsábász
papot és a hiszékeny férjet, a másik arról,
miképp kell megleckéztetni a vendéglőst,
aki csak házaspároknak ad ki szobát, a
harmadik arról, hogy Angliában többnyire
angolul beszélnek, a negyedik arról, hogy a
történet, ami jó volt az Ezeregyéjszakában,
az miért ne lehetne jó a Petruskában is, az
ötödik... A lényeg annyi, hogy ezek együtt
nem szólnak semmiről. Az egyedi és
egyenként kacagtató történések nem
emelkednek az általánosíthatóság
szintjére. Pedig ezzel a tudatossággal már
a népköltészet is rendelkezik. S ha
Kazimir Károly ki akarja alakítani
színházának félre nem érthető nyelvét,
előadásokon átvonuló közös eszköztárát
és formajegyeit, akkor erről a
tudatosságról most már ő sem mondhat le.

Két színházi pillanat
Nem először kell szólni Kazimir rende-
zéseinek erről a széteséséről, amellyel
saját maga akaszt ballasztot érdekes
kísérleteire. A legutóbbi rendezésekben
azonban még egy új vonás is megfigyel-
hető. Kazimir az egyes részek végére
csodálatos kódákat talál ki. Ilyenkor
megállítja az önmaga által diktált és nem
bírt óriási tempót, s a lélegzetvételnyi
szünetben igazi színházat teremt. Ilyen
volt például a Malraux-előadásban az első
rész végén a kivégzésjelenet, s ilyen most
is, ugyancsak az első rész végén a
megelevenedő bábu pantomim-jelenete.
Ebben a csodálatosan szép öt percben
Kazimir és az itt aztán valóban remeklő
Esztergályos Cecília vallomását

Petruska (Esztergályos Cecília) megleckézteti az ájtatos papot (Körmendi János)
(lklády László felvételei)



láthatjuk-hallhatjuk a művészetről, az
emberségről és a hitről. Arról, hogy a
hittel a csillagok is elmozdíthatók, hogy
csak szenvedve, de töretlenül és alázattal
szolgálhatják a művészek az életet. S a
végére még egy líraian keserű fintor is jut
-- mindennek nem az értelméről, hisz az
kétségtelen, hanem arról, miként szokták
ezt általában fogadni. Ebben az öt percben
az van benne, amiről az egész előadásnak
szólnia kellene. Amiért igazán érdemes
lenne ezt a három órát eltölteni. Ez az
ötpercnyi diadal megtisztít és felemel,
megkönnyeztet és hivővé tesz.

Azután a második részben minden
ugyanúgy folyik tovább, mint az elsőben,
mintha ez az összefoglaló érvényű és elő-
remutató kóda sohasem lett volna. Pet-
ruska csavarog még, megleckéztet és
igazságot tesz, bohóckodik és pajzánkodik
-- azután hazatér Tatjánkájához, el-hagyott
kis feleségéhez. Felülkerekedik a
Búbánaton, győz az ő nevetése.

Vége az előadásnak.
Azaz mégse. Megjelenik három bohóc a

színen, s következik egy húszperces
bohóctréfa. Aminek semmi, de semmi
köze a darabhoz és az előadáshoz. De
amelyik az előadás helyett is elmondja a
lényeget, s ismét csak a művészet és az
emberek viszonyáról, arról, mit jelent sírni
és mit nevetni, Szuhay Balázs, Rátonyi
Róbert és Körmendi János felejthetetlenül
szomorú bohócai láttán hasunkat fogjuk a
nevetéstől, és félünk: még elsírjuk
magunkat.

Huszonöt perc a három órából; huszonöt
olyan perc, amely teljesen el-különül a
többitől. Huszonöt perc, s benne két
zseniális clown: Esztergályos Cecília és
Körmendi János. Ne legyünk
telhetetlenek.

Amióta a Körszínházból a kör-jelleg már
biztosan kiveszett, még sohasem talált ki a
maga és együttese számára ilyen nagyszerű
lehetőséget a színpadra alkalmazó Kazimir
Károly. Kár, hogy a rendező Kazimir
Károly nem hagyta magát legyűretni a
nagyszerű anyag által.

Petruska (Körszínház)
Fordította: jánosy István és Romhányi

József. Rendezte: Kazimir Károly. Zenéjét
összeállította: Prokópius Imre. Dalbetétek
Kaláka-együttes, Díszlettervező: Rajkai
György. Jelmeztervező: Márk Tivadar.
Koreográfus: Ligeti Mária.

Szereplők: Esztergályos Cecília, Drahota
Andrea, Nagy Attila. Rátonyi Róbert,
Komlós Juci, Körmendi János, Benkő
Péter, Jászai László, Lengyel Erzsi, Jani
Ildikó, Gór-Nagy Mária, Verebes Károly,
Székhelyi József, Szuhay Balázs, S. Tóth
József, Kollár Béla, Kovács Gyula.

PÓR ANNA

Arisztophanész noster

Apáink birtokba vették és irodalmunk
klasszikusai közé sorolták a latin költőt,
„Horatius noster"-t. Pécsett most Arisz-
tophanész utolsó ránk maradt komédiá-
jának, a Plutosznak (A gazdagságnak)
magyarországi bemutatója alkalmával két
fiatal színházi ember munkája, Katona Imre
átdolgozása és Karinthy Márton rendezése
nyomán a görög költőnek újszerű hazai
birtokba vételével találkoztunk.

Arisztophanésznek, az európai komédia
ősatyjának megközelítése, az óattikai
komédiák életre keltése írók, költők, ren-
dezők évszázados nagy próbatétele. A
„gráciák neveletlen kedvence" ellenáll-
hatatlanul vonzó, ám úgy tűnik, annál
nehezebben meghódítható egyéniségnek
bizonyult mindenkor. Hazánkban is
számtalan színpadra állítása közül el-
enyészően kevés művészileg valóban jól
megoldott előadását tartja számon a ma-
gyar színháztörténet. A politikai szatíra e
nagymesterének műve oly szervesen nőtt
ki a görög társadalom világából, oly
mértékben összefonódott az V. századi
Athén életének politikai és kulturális vi-
szonyaival, hogy eredeti funkciójából
kiragadottan nem egykönnyen illeszkedik
későbbi korok színpadára. Pamfletszerű
politikai szatíráinak események-re,
személyekre való utalásai, mint ismeretes,
nehezen is érthetők lábjegyzetek nélkül.
De a darabok szerkezete sem igen
illeszkedik a később kialakult dramaturgiai
tradíciók rendjébe. Hadd idézzük kiváló
ismerőjét, Devecseri Gábort: „Az
ókomédiának, a szüreti és termékenységi
ünnepek színházi megjelenítésének
törvényes és rendes szabálya volt mindaz a
rendkívüliség és látszólagos
szabálytalanság, amely Arisztophanész
komédiáit feszíti."

Az ősnépek termékenységi kultuszai és
így a Dionüszosz isten ünneplésekor is
előadott sokszor obszcén cselekvések a
termékenység elősegítését célozták. Ennek
távoli leszármazottja, az arisztophanészi
trágár csúfolódás csak kellő rendezői
tapintattal, a nagy ókori moralista erkölcsi
magatartásának tévedhetetlen
érzékeltetésével állítható ma helyes
színpadi perspektívába.

Arisztophanész komédiáinak meséje
javarészt fantasztikus jellegű. Hősei rend-
szerint a társadalmi viszonyok megvál-
toztatásának valamilyen megvalósíthatatlan
tervét, utópiáját próbálják végre-hajtani. A
Pécsett most bemutatott, nálunk eddig
előadatlan komédiája a gazdagság kérdését
veti fel. Plutosz, a gazdagság
megszemélyesítője, Zeusz akaratából vak,
nem látja, kihez tér be, és így henyélő,
munkátlan, hitvány embereket ajándékoz
meg önmagával, a derék, dolgos népet
pedig elkerüli. Kremilosz, a szegény
földműves meseszerű körülmények között
megszerzi magának Plutoszt, és
elhatározza, hogy visszaadatja szeme
világát, hogy ezután az igazság ér-
vényesüljön, és az arra érdemeseket vá-
laszthassa ki magának Plutosz. De meg-
jelenik a dolgos emberek eddigi hűséges
társa, Pénia asszony, a szegénység kép-
viselője, és azt bizonygatja, hogy a sze-
génység ösztönző hatása nélkül senki sem
dolgozna, és úgyszólván megállna a világ.
(A módosult világrend tehát újabb
torzulásokat vet majd felszínre, mondja
Arisztophanész, de a javak igazságtalan
elosztásának problémáját csak felvetni
tudja, megoldani természetesen nem.) A
szegények elkergetik Péniát, és birtokba
veszik a látóvá tett Plutoszt. Erre teljesen
felfordul a világ. A derék, dolgos emberek
bőségben élnek, viszont pórul jár a
rágalmazó, besúgó Szikophanta és a gazdag
vénasszony, aki eddig pénzével tartotta
maga mellett fiatal szeretőjét. Az istenek és
a papok fölöslegessé válva most már a volt
szegényekkel próbálnak egyezkedni. Végül
a dionüszoszi komédiák szokásos módja
szerint ünnepi menettel, lakmározással
zárul a játék. Ennyi az eredeti komédia.

A gazdagodás társadalmi következmé-
nyeit, a szegénység, a jólét és a munka
időszerű problémáit feszegető komédia tág
teret enged a legkülönfélébb modern
színpadi megközelítések számára. Dullin
1938-as, Atelier színházbeli rangos elő-
adása óta számos görögországi és a
baalbeki fesztivál műsorán is szerepelt,
Párizsban többek között 197o-ben (Gabriel
Monnet rendezésében) revüszerű
kosztümökkel, modern zenével és eredeti
szöveggel adták elő. Legutóbb az olasz
Ronconi a Plutoszból és több más
Arisztophanész-komédiából az edinburghi
fesztiválon utcán előadott, nagy-vonalú
társadalmi szatírát mutatott be Utópia
címen.

A Pécsi Nemzeti Színház előadása
egészen más szemszögből, mai társadal-


