
N. I.

Rendezte: Árkosi Árpád

Bemutatók Szegeden, Szolnokon

Annak ellenére, hogy tíz éve rendez, Ár-
kosi Árpádot alighanem még a színházi
szakmának is be kell mutatni. Pályája
ugyanis rendhagyó. Végzettsége mérnök,
és évekig dolgozott megbecsült műszaki
szakemberként, miközben kezdetben
Miskolcon, majd Szegeden jelentős sike-
reket arattak és heves polémiákat váltottak
ki előadásai. A szegedi Egyetemi Színpad
tagja, később - Paál István távoztával -
vezetője volt - s az ma is. Egy évvel
ezelőtt fordított hátat eredeti szakmájának,
és a szegedi Nemzeti Szín-ház
kezdeményezésére hivatásos színházi
rendező lett.

Sajátosan groteszk-abszurd komikum
jellemezte Árkosi „humoros" műsorait,
amelyek legtöbbjéről a SZÍNHÁZ is
beszámolt (Életjárda, 1972/7, Miként,
1974/8, Vagyunk, 1976/II). Humorát Sán-
dor Györgyéhez lehet hasonlítani. De míg
Sándor György szövegközpontú, Árkosi
látványcentrikus, nála minden humor-
forrás és poén színházi szituációkban fo-
galmazódik meg, igen gyakran nem is
használ - vagy csak a legszükségesebb
mértékben - szöveget. Műsorai alapvetően
és mélyen humanista indíttatásúak,

ugyanakkor kegyetlenek. A rendező-író
kegyetlenül szembesíti a nézőt a hiteit,
tiszta szándékait félresiklató sandaságok-
kal, rosszindulattal, önzéssel, anyagias-
sággal, de saját rossz beidegződéseivel is,
tehát végső soron önmagával. Legutóbbi
saját műsora, a Nyilvántartás az ember és
az általa létrehozott társadalmi intézmé-
nyek közötti elidegenedésről szól, he-
lyenként megdöbbentően és a gondolko-
dásbeli kliséinket leleplező módon.

Az elmúlt két évben olyan drámákat is
színre vitt az Egyetemi Színpad társu-
latával, mint Sartre Zárt tárgyalását vagy
Mrozek Emigránsok ját. Ezekben is kitűnt
a rendező pontos drámaelemzése, szí-
nészcentrikus szituációépítkezése és a
játéktér-nézőtér viszony drámát szolgáló,
újító kezelése.

A szegedi nemzeti színházbeli bemu-
tatkozása nem volt a legszerencsésebb:
Schwajda György Nincs többé iskola című
gyerekdarabját rendezte. A darab sem
nevezhető a szerző sikeres művének, s a
rendező sem tudott mit kezdeni az elmúlt
szezonra szétzilálódott szegedi társulat
másodvonalával. Így sem látványban, sem
színészi játékban nem sikerült egységes és
hatásos stílust kialakítania, nem volt képes
a Szegeden hagyományosan félvállról vett
gyerekszínjátszást meg-újítani.

Többszöri műsormódosítás után az évad
végén került színre a második muri-

kája: két mű egy előadásban, Rózewicz A
mi kis stabilizációnk című drámája és:
Albee Állatkerti történet, című egyfelvo-
násosa. Az első olvasásra egymástól
igencsak eltérő stílusú darabot a rendező>
egyetlen előadásegésszé komponálta.
Árkosi azt a gondolati közös magot ke-
reste és találta meg, amely rokonítja egy-
máshoz a két művet, s ez nem más, mint
az emberek egymás iránti, társadalmi mé-
retű közönye. Mindkét darab lényege
ugyanis az, hogy mennyire nem tud egy-
máshoz szólni két ember, férj és feleség,
idős és fiatal, intellektuel és csavargó.
Ennek nem elsősorban a divatos kom-
munikációképtelenség az oka, hanem
mélyebb és súlyosabb társadalmi-törté-
nelmi indítékai vannak, s a jelenség kü-
lönböző fokozatait mutatja be az előadás.
A Rózewicz-darab első felében még csak a
házastársak egymás mellett elfutó dia-
lógusai szólnak, ez az epizód még két
össze nem illő ember párhuzamos mono-
lógja is lehetne, ha nem derülne ki, hogy a
férfi és a nő egészen más részleteket lát
meg a világból, ennek megfelelően egé-
szen más világképet is rak össze magá-
nak, tehát alig van valami lényegesen kö-
zös az életükben. A második epizód a
nemzeti múltra nosztalgiával emlékező
„háborús nemzedék" és a közelmúlt ese-
ményeit is történelemként szemlélő „kö-
zönyös" fiatalabbak szót nem értését
mutatja be. Az Albee-egyfelvonásos pe-
dig az eltérő társadalmi-szociológiai
helyzetben levő egyének áthidalhatatlan
távolságáról, idegenségéről szól.

A jelenetek földrajzi és időbeli behatá-
roltságát a rendező feloldotta, a darabok
jelentését általános érvényűvé tette. Ezt
az általános képet árnyalja vagy ellen-
pontozza a keretjáték: a jelenetek szüne-
teiben, az előadás előtt és után, sőt időn-
ként még az előadás alatt is ellepik, el-
foglalják a színpadot vagy annak egy ré-
szét a hangsúlyozottan mai, talajtalan,
semmittevő, elszegényített gesztusvilágú,
eleve kommunikációképtelen fiatalok.

Árkosi a darabok összetartozását nem
azzal jelezte, hogy az epizódok szerepeit
ugyanazokkal a színészekkel játszatta,
hanem a keretjáték és a tér azonosságával.
A tér - Antal Csaba munkája - egy-szerre
stilizált és hipernaturalista. A szín-padon
gyeptéglákból parkot építettek, utcai
neonlámpával, fákkal, bokrokkal, sóderes
utacskával. A színpad hátsó tér-negyedét
vashálóval határolták le, többnyire
mögötte élnek a fiatalok. A rács olyan,
mint a parkok labdajátéktereit körülvevő
kerítés, ugyanakkor túlnő
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ezen a naturalista jelzésen, és általános
érvényű választóhatárt jelent két világ
között. A fiatalok motort szerelnek és
túráztatnak, fociznak, szerelmeskednek,
de leginkább csak idétlenkednek, lézen-
genek.

A díszletezők az utcácskára egy nap-
pali szobát rendeznek be, föléje óriási
tükröt lógatnak be ferdén. Ez a szoba-
díszlet finoman utal egy másik Rózewícz-
műre, a Kartotékra, amelynek egyik
leglényegesebb szerzői utalása szerint „a
Hős szobáján utcák mennek keresztül", de
jelzi a. „színpad a színpadon" szituációt
is, tehát az élet színpadára helyezett
színházi-művi teret. A tükör az, amely
más-más funkcióban, de mindig kettős je-
lentéssel végigvonul az előadáson. Az első
jelenet során a tükörben a színpadi
házaspár és a közönség egyaránt furcsa
rövidülésben láthatja a jelenetet, illetve
egymást; a másodikban a tükörből egy
bisztró üvegfala lesz, amelyből a nézőnek
hátat fordító fiatalember képe néz vissza;
a harmadikban áttetsző-tükröződő szö-
kőkútként áll a színpad jobb oldalán: a
falra spriccelő és arról lecsurgó vízben -
az üveg mögött a. fiatalok félmeztelenül
„tussolnak", majd az egyik szereplő --
elölről - nyomja kihevült arcát a vizes
falra vagy tükörre. Ez utóbbi. kettősség-
ben fejeződik ki legjobban a fal funkció-
váltása: a művészi tükrözés jelképes esz-
köze, ugyanakkor valamiféle szűrő a valós
világ és a. nézők között.

Az előadás színészi megvalósítása tá-
volról sem tekinthető oly mértékben
megoldottnak, mint amilyen átgondolt a
rendezői értelmezés. Ennek mindenek-
előtt a téves-kényszerű szereposztás az
oka. Nagy Zoltánnak semmilyen szem-
pontból sem volt partnere Fekete Gizi az
első jelenetben, Bagó László képtelen volt
megbirkózni a lényegében egyszemélyes
második epizód terhével, s Király Levente
is megelégedett az Albee-mű Peterjének
felületes jellemzésével. \z előadás
kiemelkedően jó alakítása Kovács Lajos
Jerryje az Á llatkerti történet-ben. Ő olyan
hőfokon azonosul ezzel a reménytelenül
kapcsolatot kereső figurával, amely
teljesen elüt a többiek lagymatag játékától,
és egyedül is képes meg-döbbentő és
félelmetes színházi pillanatokat teremteni.

Az előadást különben egy elő játék ve-
zeti be az előcsarnokban, Rózewicz a mi
kis stabilizációnkról szóló dalát dizőzök
éneklik, előttük megszilárdulóban levő
gipszben egy pár táncol. Mindezt, vala-
mint a színházba belépő, nézelődő, a lát

ványt kommentáló nézőket videokamera
veszi föl. A szünetben és az előadás után
ez a videokép televíziókészülékeken lát-
ható, így a néző önmagával, másfélkét
órával előbbi énjével találkozhat. Azaz
nemcsak a színpadi tükör, a képernyő is
minket mutat.

Szolnokon vendégként rendezett Árkosi
Árpád, Reginald Rose tévéjátékból ké-
szült színdarabját, a Tizenkét dühös embert
vitte színre a Szobaszínházban. Mit lehet
ma kezdeni ezzel a több mint húsz éve
világsikert aratott, ám igencsak
kommersz művel, amelynek felépítése,
dramaturgiája az amerikai tévéjátékok
kötelező sablonjait viseli magán. Az
összezártság feszültsége, a krimiszerűen
pergetett cselekmény, a személyes sor-
sokról valló érzelmes betétek, a mindent
feloldó békés megoldás kiporciózott
adagjait a szerző kétségkívül nagy mes-
terségbeli tudással keveri, de lehet-e eb-
ből a műből. egy szórakoztató előadásnál
többet produkálni ?

A szolnoki előadás bizonyítja, hogy le-
het. Magyar Fruzsina dramaturgiai segéd-
letével Árkosi alaposan megrövidítette a
darabot, minden fölöslegesnek tűnő rész-
letet elhagytak, s ezáltal egy modellszituá-
ciót hoztak létre, a döntésmechanizmus
modelljéét. Tizenkét esküdtnek egy apa-
gyilkossággal vádolt fiatalember ügyében
kell dönteni, bűnösnek tartják-e vagy
nem. Tizenegyen gondolkodás nélkül
villamosszékbe küldenék a fiút, de egy

esküdtben megfogalmazódik a kétely:
hátha nem minden úgy történt, ahogy a
tanúk, a vádló és a védő beállították A
nyugodt lelkiismeretük érdekében ér-
demes még egyszer végiggondolni a
részleteket, mielőtt egy ember élete felő l
döntenek. És az ő töprengése elindít egy
folyamatot, amelynek során kiderül, hogy
lényeges részletek maradtak tisz-
tázatlanok, így legalábbis kétséges a fiú
bűnössége, tehát nem lehet egyértelműen
dönteni, mind többen lesznek a kétkedők

Két lényeges dramaturgiai beavatkozást
végeztek az alkotók, egyrészt minden
olyan részletet elhagytak a darabból,
amely a szereplők egyéni életére utal, ez-
zel elvették a mű szentimentális, a fű-
vonalat minduntalan megszakító mellék-
szálait, másrészt megváltoztatták a darab
végét.. A műben végül mindenki belátja a
nyolcadik esküdt igazát, és felmentik a
fiút. A szolnoki verzióban a leghevesebb
ellenző , a hármas számú esküdt akinél
egyedül sejtetik a magatartását motiváló
személyes indokokat kitart a fiú bűnös-
sége mellett, tehát az esküdtszék nem tud
egyhangú döntést hozni, ezért feloszlik,
azaz nyitottá válik a befejezés.

A dramaturgiai beavatkozás teljes
mértékben a színrevitelt szolgálja, akár-
csak a választott helyszín. A szobaszínház
közepén egy hosszú asztal áll, tizenkét.
egyforma tanettszékkel. A fal egy-egy
beugrójában mosdó, garde-robe. A falak
mentén egy sor szék, ez a közönség he-
lye. Azáltal, hogy a néző ilyenformán be-
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kerül ebbe a zárt térbe, akarva-akaratlanul
részese lesz a döntési folyamatnak, s neki
magának is végig kell élnie az ellenszenv-
rokonszenv érzelmek libikókajátékát,
állást kell foglalnia magában, mi-közben
nemcsak a színészeket figyeli, ha-nem
óhatatlanul a szemben ülő nézők reakcióit
is látja. Többszörös bekerítettség ez.

Ehhez járul még az előadás erős hatású
befejezése. Miután kimondták az esküdt-
szék döntésképtelenségét, az esküdtek -
vérmérsékletüknek, átélt élményeiknek
megfelelően - kimennek, kisomfordál-nak,
kivonulnak a teremből. Utolsónak marad a
két „ellenfél", a nyolcas és a hármas
számú esküdt, farkasszemet néznek
egymással, s ők is távoznak. A tapsra
visszajönnek a színészek, és a térben szét-
szórtan megállnak, meghajlás nélkül kö-
szönik meg a tetszésnyilvánítást. Aztán
sötét lesz, csak a nyitott ajtón szűrődik be
fény. Ebben a félhomályban és a színészek
között kell a nézőnek elhagynia a szobát,
amelynek az ajtajában egy kis cédulát kap,
az egyik oldalán „Bűnös", a másikon
„Ártatlan" felirattal. Így válik a sikeres
kommersz darabból önmagunkkal
szembenézni, dönteni késztető,
gondolkodtató együttlétre alapuló elő-
adás.

Árkosi Árpád rendkívül feszült, a
részletek hitelességére ügyelő, a körszín-
házi formát jól kihasználó, hibátlan rit-
musú, a színészek és a rendező kitűnő
együttműködéséről tanúskodó előadást
hozott létre. A térforma és a modellszi-
tuáció a szokásosnál koncentráltabb szí-
nészi jelenlétet igényel, az indulatok, a
tettek, az érvelések hitelessége és emelt-
sége kényes egyensúlyt kíván. A nagy
színpadon szokásos teatralitás az egész
játék hitelét tenné tönkre, a magánemberi
motyogás és szöszmötölés pedig a színház
élményét venné el. A színház csaknem
minden férfiszínésze játszik a
produkcióban, s az eltérő felkészültségű és
stílusú művészek egységes társulatot
alkotnak, s az említett kényes egyensúlyi
helyzetben végig biztosan mozognak.
Minden színész megtalálja a helyét a já-
tékban, egyesek művészi megújulásukról
tesznek tanúbizonyságot, mások újabb
művészi arcukat mutatták meg. Olyan
egységes közösségi munka eredménye az
előadás, hogy igaztalan lenne bárkit is
dicsérő vagy elmarasztaló jelzővel illetni;
álljon itt inkább azoknak a neve, akik a
tizenkét esküdt és a teremőr szerepében
egyenrangú résztvevői a produkciónak:
Pusztay Péter, Basilides Barna, Pákozdy

János, Katona János, Somody Kálmán,
Györgyfalvay Péter, Hollósi Frigyes,
Ivánka Csaba, Berta András, Czibulás
Péter, Pogány György, Takács Gyula és
Kisteleky Zoltán.

Árkosi Árpád az 198o-81-es szezonban a
szolnoki Szigligeti Színház rendezője lett.
A műsorterv és a sors szeszélye folytán az
évadot ismét egy olyan művel kezdte,
amely kirobbanó Broadway-siker volt
valamikor a hatvanas években, s nem
kevésbé nagy sikert aratott egy évtizede a
Vígszínházban Várkonyi Zoltán
rendezésében, Darvas Iván, Bárdy György
és Ruttkai Éva szereplésével. Murray
Shisgal Serelem, ó ! című vígjátékát vitte
színre azzal a hittel, hogy a színház egyik
el nem hanyagolható fel-adata a nívós
szórakoztatás, és erre a célra kitűnően
megfelel Shisgal darabja.

A vidéki színházak gyakorlatában kü-
lönösen fontos a szórakoztatónak szánt
művek kiválasztása és művészi megva-
lósítása, hiszen ezeknek a színházaknak
egyszerre többféle igényt kell kielégíteni.
A szórakoztató daraboknak ugyan
általában mostohább a kritikai fogadtatása,
mint a komolynak ítélt drámáké vagy
újdonságoké, viszont esetenként sokkal
nagyobb közönségvisszhangot vált-hatnak
ki. Éppen ezért egy igényes színházban
semmivel sem lehet „alacsonyabb rangú"
feladat a nyíltan a szórakoztatás céljára
készült művek létre-hozása, mint az
ősbemutatóké.

Ezt tartotta szem előtt a szolnoki szín-
ház, a rendező és minden közreműködő,
amikor a háromszereplős, tájolásra is al-
kalmas művet kiválasztották és bemu-
tatták. Az abszurd szituációkban bővel-
kedő, nem szokványos háromszögtör-
ténetben a rendező a komikum maximális
kiaknázása mellett az emberi társtalanság
groteszk megnyilvánulásait erő-sítette föl.
Az eredetileg tökéletesen kiegyenlített
háromszöget - az elváló, a feleségét a
barátja nyakába varró, ám a feleségéhez
visszamenekülő Mik, a változatosságra
vágyó, mégis a megállapodottságot
választó Ellen és az élhetetlen, helyét a
társadalomban nem találó, bogaras Harry -
a rendező úgy módosította, hogy az
előadás középponti figurájává Harryt tette.
Az ő magánya felhőzi be a házaspár
bolondozásait is. Az így kialakult
kétpólusosság még jobban ki-emeli a
darabnak a bohóságokon átsejlő lényegét,
hogy ugyanis ez a három ember sem
egymással, sem egymás nél-

kül nem tud élni, egymásra vannak utalva
abban a rideg, közönyös, személytelen
világban, amely körülveszi őket. A
külvilágot pontosan eleveníti meg Szlávik
István hangsúlyozottan valósághű
Brooklyn-híd-díszlete, illetve Szakács
Györgyi hangsúlyozottan a hatvanas évek
eleji - ma már igencsak ízléstelen-nek
tűnő - ruhái.

A szereplők közül a középpontba ál-
lított Harry figurájában Kristóf Tibor-nak
volt meg a legnagyobb lehetősége arra,
hogy sokrétű alakot formáljon. Kristóf
chaplini groteszkségű, esendő, mégis
kritikával szemlélendő Harryjét szánjuk,
megértjük, de nem mentjük fel, amiért
nem tud mit kezdeni magával, az életével,
Ellennel. Apró, realisztikus játékai, a
komikum és a tragikum közötti precíz
váltásai, clownos mozgása és
megszólalásai a megírtnál súlyosabbá és
jelentősebbé teszik a figurát. Fonyó István
viszont jórészt rutinjára hagyatkozik Milt
alakjában, Egri Kati pedig némiképpen
adós marad Ellen sokrétűségének,
villódzásának érzékeltetésével. Főleg
kettejükön múlik, hogy az elő-adás nem
eléggé felszabadult, pergő és a
pillanatonként változó szituációkhoz iga-
zodó.

Árkosi azon törekvése, hogy az irodal-
milag kevésbé igényes művekből is ki-
sajtolja egy igaz, mához szóló előadás
lényegét, ebben az esetben csak félered-
ményt hozott. Ám ez a mű alighanem
ellen is áll az ilyen törekvéseknek, s első-
sorban jól megcsináltságával, szakmai
profizmusával hat. Ezt megérzi a szolnoki
néző ezen az előadáson is, ráadásul
időnként elgondolkozhat az emberi kap-
csolatok állandóságán és forgandóságán
is. S ez egy bevallottan szórakozta-tó
darabnál nem is kevés.


