
nem úgy értendő, hogy Paál figyelmen
kívül hagyja a részletek realizmusának
pinteri követelményét, azt viszont min-
denesetre jelenti, hogy nem enged a túl-
részletezés naturalista csábításának. Gold-
berg és McCann esetében például kettős
síkon dolgozik, de az alakok elvont je-
lentésére nagyobb hangsúly kerül. Jeney
István és Katona János rögtön kafkai
figuraként lépnek be a szobába; szakszerű,
pontos, kimért mozdulataik jelzik, hogy
miért jöttek. Nem helyezkednek el, nem
lakják be a teret, egyet-len fölösleges
gesztust sem engednek meg maguknak,
kizárólag a feladatra koncentrálnak.
Különösen Jeney kiváló, jellegzetesen
fakó, kissé rekedtes fa-hangja tökéletesen
jellemzi Goldberg szenvtelenségét;
mondatait szárazon kopogtatja le, mint
valami írógépen, személyes közlései,
erkölcsi szentenciái, „visszaemlékezései"
is személytelenek, választékos eleganciája,
skatulyából ki-húzott ruházata,
mozgásának szögletessége (vagy amikor
kitátja a száját, hogy megmutassa:
egészségesek a fogai) a hóhér és a
hivatalnok embertelen pontosságának
keveréke. Katona János jó partnere;
„munka közben" lefoszlik róla minden
emberi vonás, és olyan „flegma" lesz,
amilyennek Goldberg mondja. Kettőjük
alá-fölérendeltségi viszonyában valami
vérfagyasztó humor is érvényesül, például,
ahogy rövid mondataikkal
pergőtűzszerűen bombázzák az apatikus
Stanleyt.

A Goldberg-McCann kettős, illetve
Stanley viszonyában van valami állandó,
örök vagy eleve elrendeltnek ható. Stanley
jóformán meg sem próbál védekezni vagy
ellentmondani, Goldbergék pedig annak
ellenére, hogy állításuk szerint „a fő téma
egészen egyedi", minden esetben,
begyakorlott rutinnal dolgoz-nak, mint
akik biztosak abban, hogy a Stanley-félék
füle mögött mindig van valami. S mintha
Stanley is biztos volna benne, hogy e r s g e r
érte jönnek, mintha elhinné, hogy
csakugyan van a múltjában valami bűn,
mintha maga is törvény-szerűnek érezné,
hogy „elkapják".

Ez a mintegy törvényerőre emelt fe-
nyegetés vagy - másképpen fogalmazva - a
fenyegetés elfogadása objektív létezőként
a legizgalmasabb pontja Paál Születésnap-
értelmezésének. Úgy is lehet mondani,
hogy itt a fenyegetés nem kívülről jön,
hanem éppen fordítva, belülről vetítődik
kifelé, objektiválódik, mert magában a
lényegben, a viszonyokban létezik.

Még egy ponton tudja erősíteni értel-
mezését a rendező. Tudniillik azzal, hogy
Meget és Peteyt is a viszonyok részének
tekinti, ennélfogva kevésbé menti föl őket
a „bűnrészesség" alól, mint Pinter. Ebben
a társaságban legföljebb a vegetatív
butaság szintjén elő Lulu lehet tökéletesen
ártatlan - Egri Kati elnyújtott hanglejtésű,
nyafogó fölkínálkozása és másnaposan
sértett önérzete igen pontos típusrajz -,
Petey és Meg ezzel szemben szemtanú és
bűnsegédi bűnrészes. Az „érintkezés
szándékos kerülése" - amiről Pinter beszél
-- nem-csak azt jelenti, hogy Petey és Meg
védekező reflexe révén nem veszi észre a
történteket. Itt a legélesebb a különbség a
filmváltozat és Paál álláspontja között.
Koós Olga Megjében van vala-mi
kozmikus kegyetlenség, ami a színésznő
kitűnő ábrázolásában átsüt a figura
eredendő butaságán is. Arca a születésnapi
muri jelenetében egy pillanatra odakerül a
megkínzott Stanley arca mellé - és Meg
tekintete tompán rezzenéstelen marad.
Petey pedig, aki kimaradt az egész
tortúrából, az utolsó jelenetben
szembetalálkozik a roncs Stanleyvel, s itt
Pusztay Péter nem temetkezik az
újságjába, mint a játék elején - Pinter
ezzel jellemzi a dolgokon szemellenzősen
kívül álló Peteyt -, hanem egy pillanatra
mintha fenyegetően lépne föl
Goldbergékkel szemben. Csak akkor ül le
olvasni, amikor Stanleyt már el-vitték. Az
utalás világos: Petey annak a tudatában
marad végső soron közömbös Stanley
iránt - hiszen újságja mögül rutinszerűen
igyekszik elterelni a visszatérő Meg
figyelmét -, hogy nagyon is tisztában van
vele, mi történt valójában a fiúval.

Az előadás formai komponáltságát - a
feszültség pontos adagolását, a csöndek és
a fölpergetett dialógusok ritmusát, a
jelenetkezdések és felvonásvégek
atmoszférikus kidolgozását -- restellem is
külön kiemelni; a szakmai biztonságot
említeni sértésszámba megy egy olyan
rendezővel kapcsolatban, mint Paál Ist-
ván.

Harold Pinter: Születésnap (szolnoki Szigligeti
Színház)

Fordította: Bányay Géza. Rendezte: Paál
István. Díszlet- és jelmeztervező: Antal Csaba.

Szereplők: Pusztay Péter, Koós Olga,
Kovács Lajos, Egri Kati, Jeney István, Ka-
tona János.

NÁNAY ISTVÁN

És színész benne
minden férfi és nő .. .

A Stúdió K. előadásairól

Két egymástól gyökeresen eltérő dara-bot
mutatott be szűk egy éven belül a Stúdió
K. színházi alkotóközösség, Jean Genet A
Balkonját - amelyet az amszterdami
Bolondok Fesztiválján egyöntetű és
elragadtatott, a belgrádi BITEF-en
kevésbé zajos, de szintén elismerő
szakmai- és közönségsiker kísért -, vala-
mint Georg Büchner Leonce é s Léna című
mélabús komédiáját. Ezek a még mindig
műsoron levő és méltán - országhatárokon
túl is - híressé vált Woyzeckkel együtt
tulajdonképpen trilógiát alkotnak. E
trilógiában az együttes - leegyszerűsítve -
a társadalmi szerepekről, a szerepvállalás
kényszeréről és következményeiről, a
szerepek struktúrájáról, torzulásáról és
személyiségtorzító hatásairól, egyszóval
az egyének adott struktúrán belüli
lehetséges viszonyairól gondolkodik.

A W o y z e c k b e n a külvilág ellentmondó
társadalmi szerepeket kényszerít a fő-
hősre, aki minden igyekezete ellenére sem
tud ezeknek mind maradéktalanul
megfelelni, ennek tehát törvényszerűen
tragikus következményei lesznek. A Bal-
konban a személyiség és a szerep kap-
csolatának leglényegesebb összefüggéseit
analizálja az író és az együttes, azt, ahogy
a személyiség feloldódik a szerepben, a
szerepjátszás szerepéléssé válik, a szerep
függetlenedik hordozójától. A Leonce é s
Léna pedig a felnőtté válás folyamatát
bemutatva a felnőttséggel együtt járó
szerepek elfogadhatóságát, illetve
elfogadandóságát vizsgálja.

A Balkon

Genet életművének legmaradandóbb és
legértékesebb részét a drámák képezik,
amelyekre - méltatói szerint - a
romantikus antikapitalizmus éppen úgy
jellemző, mint a személyiség ér-vényre
juttatásának lélektani vizsgálata, a
barokkosan zsúfolt nyelvi szépsége
csakúgy, mint az emberi kapcsolatok
naturális hűségű bemutatása, a sokkolás
éppúgy, mint az analízis, és mindenek-
fölött s egységesen - az irónia.

A Balkan - akárcsak a többi darab



- rendkívül sokszálú, sokrétegű mű. A
cselekménye egy különleges bordély-
házban játszódik, amelynek neve a Bal-
kon. Ebben a műintézetben a látogatók
fantáziájuk szerinti jelenetekben és sze-
repekben élhetik ki vágyaikat. Elvonul-
nak a világ zajától ebbe az Illúziók
Házába, ahol forgatókönyv szerinti
alakítást nyújtó alkalmazottak segítségé-
vel, valódi és műkellékek között a kis-
emberekből püspök, bíró, tábornok vagy
egyéb, az évezredes hatalmi rendet
megtestesítő funkciók viselője lehet, mi-
közben szexuális kielégülést is találnak.

Ám a külvilág nem rekeszthető ki
teljesen: a Balkont körülvevő városban
felkelés dúl, a helyzet súlyos, a hatalmi
struktúrát képviselő személyek és intéz-
mények bukásának veszélye fenyeget.
Csak a rendőrfőnök, a nyílt erőszakszer-
vezet képviselője áll még a lábán, de az ő
pozíciója is meginoghat. Pedig számára
létkérdés a győzelem, az, hogy ugyan-
olyan mélyen ivódjon be a társadalom

tudatába az ő szimbólummál, váló képe,
mint ahogy évezredek alatt a jog, a val-
lás és a katonai erő azzá vált. Ehhez
szüksége van ezeknek a szimbólumok-
nak a segítségére: a bordélyházban a
tábornok, a püspök és a bíró szerepében
élvező személyeknek ténylegesen, a kül-
világ előtt is el kell játszaniuk a tábor-
nok, a püspök és a bíró szerepét, s a bor-
délyház tulajdonosnőjénél keresve sem
lehetne jobb alakítót találni a személy-
telenné vált királynő szerepére.

A rend folytonosságának ilyetén iga-
zolása, illetve a bordély egyik dezertált,
a felkelőkhöz állt alkalmazottjának mint a
felkelés jelképének legyilkoltatása és e
halál manipulatív kihasználása segítségé-
vel a rendőrfelügyelő végül is győz. De
az amatőr szereplők profivá lettek: ha
akarják, ha nem, tovább kell viselniök
szerepüket, az álarc rájuk nőtt, bőrükre
forrt. Sajátos helyzetbe kerülnek: szeret-
nének is kibújni ebből az idegen bőrből,
meg nem is, szeretnék az alkalmi szerep-

lések borzongató örömét visszakapni meg
élvezik a pozíciójukból fakadó új játékot
is. De amikor a régi rend jogaira
hivatkozva a rendőrfőnök elé akarnak
tolakodni, az kijózanítja őket: mind-
örökre panoptikumfigurák maradnak.
Végül ő is eléri azt, hogy alakja beköltöz-
zön a hatalmi szimbólumok közé: a bor-
délyházban megjelenik egy vízvezeték-
szerelő, aki a rendőrfőnök képében akar-
ja vágyait kiélni. A szerző fintora: ez a
szerelő nem más, mint a bukott felkelés
egyik vezetője, aki felismervén helyze-
tének kilátástalan ellentmondásosságát,
férfiatlanítja magát. E „szépséghiba"
ellenére az új hatalmi image önálló életre
kel, s a rendőrfőnök bevonulhat mau-
zóleumába. Ám a gépfegyverek újra kat-
tognak .. .

Fodor Tamás ebben a sokfelé asszo-
ciáltató darabban mindenekelőtt a mikro-
és makrostruktúrák alá- és fölérendelt-
ségéből adódó emberi és szerepviszonyo-
kat, illetve a hatalmi jelképpé válás
mechanizmusának megmutatását tartotta
fontosnak. Ezt szolgálták a dramaturgiai
igazítások, valamint a játék szervezése is.
Fodor, ha lehet, még a szerzői
elképzelésnél is jobban intellektualizálta a
darabot. Olyan szerepösszevonásokat al-
kalmaz, amelyek a különböző helyzetek-
ben megnyilvánuló magatartások azo-
nosságának felismerését segítik elő. Az a
darab logikájából közvetlenül adódik,
hogy a rendőrfőnököt és az ő szerepét
felöltő felkelő Roger-t ugyanaz a színész
játssza, de az már a rendező és az
együttes következetes és logikus végig-
gondolásának az eredménye, hogy a bor-
délyház tulajdonosnőjét és a felkelők üd-
vöskéjét, a volt bordélyházi alkalmazot-
tat, az énekesnő Chantalt is ugyanaz a
színésznő alakítja, vagy hogy az örökös
végrehajtó második ember figuráját - le-
gyen az a bordély férfi alkalmazottja, a
felkelők operatív embere, felbérelt gyil-
kos vagy a királynő küldötte - egy-
ugyanazon színész testesíti meg. Ez ter-
mészetesen számos rendezői és színészi
megoldást eleve meghatározott.

Például a darab egésze és szelleme által
is sugallt módon, ugyanakkor a
végletekig sűrítetten jelenítették meg a
Balkon balkonján játszódó egyik kulcs-
epizódot. (Közbevetőleg: a darab nyelvi
és asszociatív zsúfoltságát jellemzi, hogy
az egyes szavak, mondatok és mondat-
töredékek egyszerre több jelentésűek, ez
esetben a balkon nemcsak a műintézet
neve, amely több mint fogalom, már
szimbólum, hanem konkrét helyszín is,

Fazekas István a püspökszerep kellékei előtt A Balkonban



a Balkon balkonja, amely éppen a rajta
lezajló események következtében maga is
fogalommá lesz.)

Filmen - méghozzá szándékoltan ama-
tőr módon készült, azaz a véletlen szülte
dokumentum látszatát keltő, ugrálós,
némafilmeket idézőn feliratozott filmen -
mutatják be azt a pillanatot, ami-kor a
királynő, a tábornok, a püspök és a bíró
szerepében Irma asszony és kliensei a
népharag lecsendesítése céljából kilépnek
a nyilvánosság elé, ugyan-akkor Chantal
éppen ellenkező szándékkal ugyanarról az
erkélyről akarja teljesíteni küldetését. Egy
erkélyen látjuk őket, az egy színésznő által
játszott két figurát, és látjuk az épület
előtti téren - a már több szerepből ismerős
színész alakításában - azt a fickót, aki
lelövi az énekesnőt, majd Chantalt, amint
a balkon mellvédjére bukik. Ez a sűrítés a
különböző célból, de egyként szerep-be
bújtatott figurák s ezzel együtt a kü-
lönböző tartalmú helyzetek azonossá-gát
fejezi ki.

Az előadás formai megvalósítása -
akárcsak a Woyzeck esetében - a meg-
szokottól eltérő közönség-játékos kap-
csolatra épül. A jelenetek más-más hely-
színeken játszódnak, ennek megfelelően a
közönség az egyik szobából a másikba
vándorol. Ez természetesen nem új
felfedezés a színháztörténelemben, az
előzmények sorában a középkori misz-
tériumjátékokra vagy a huszadik századi
színházi kísérletek jó néhányára egyként
utalhatunk. Míg a Woyz e ck esetében a zárt
tér, a nézők és színészek egymásra
utaltsága az előadás érzelmi be-fogadását
segítette elő, ez a forma mindenekelőtt a
bonyolult, sok áttétellel élő darab
gondolati feldolgozását szolgálja.

Az erős hatású jelenetek után, ami-kor a
néző az egyik szobából a másikba megy,
egy pillanatra kiszakad az előadás érzelmi
áramköréből, de némi időt kap arra, hogy
gondolkodjék. Ez persze azzal jár, hogy
minden jelenetet újra és újra fel kell
fűteniük a játékosoknak és a nézőknek
egyaránt, ugyanakkor az a lélektani hatás,
amely abból adódik, hogy az egyszer túl
tágas, máskor nyomasztóan vagy intimül
zárt térben át- és átstrukturálódik a
nézőtér, azaz mindig mások ülnek a néző
körül, mindig más arcokat lát a játéktér
túloldalán, fokozza szellemi készenlétét.

Az előadás a bemutató óta igen sokat
változott. Nem csupán a természetes fej-
lődésről vagy a pillanatnyi közönség-
színész állapothoz igazodó változások,

ról van szó, hanem arról az állandó
kutató-javító attitűdről, ami ezt a szín-
házat mindig is jellemezte, arról, hogy
minden olyan részletet ismételten felül-
vizsgálnak, amelyről a bemutatókor vagy
később kiderül, kevésbé vagy nem
egyértelműen fejezi ki szándékaikat.

Nyomon kísérhettem tehát A B a lk an

előadásainak változását, azt is, ahogy
egyre elmélyültebbé, kiforrottabbá váltak
a kulcsjelenetek - például az Irma és
Carmen közötti, vagy az Irma és a rend-
őrfőnök közötti viszony -, érettebb,
sokrétűbb a színészek alakítása, de azt is,
ahogy a darab néhány kevésbé
kidolgozott része újabb és újabb meg-
közelítésben fogalmazódott meg. Lé-
nyegében két részlet változott meg je-
lentősen, a darab majd' első harmadát ki-
tevő expozíció, illetve az a „forradalmi"

jelenet, amelyben a felkelők két csoport-
ja a felkelés jelképéről, a gyújtó hangú
énekesnőről alkudozik.

Eredetileg a meglehetősen hosszú, több
mint háromórás előadásban egy-mást
követően mutatták be a püspök, a bíró és
a tábornok szerepében tetszelgő figurák
jeleneteit. Ezt a későbbiekben -először az
amszterdami fesztivál idegen-ajkú
közönségének tűrőképességéhez igazodva
- párhuzamos cselekvésekké igyekeztek
komponálni. Végül kialakult az a forma,
amelyben egymás mellett elhelyezkedő
boxokban szinkron folyik a három jelenet,
s a nézők mint valami szolid peep-show
műsort szemlél-

A rendőrfőnök (Székely B. Miklós) és a királyné küldöt t je (Oszkay Csaba) a Stúdió K. Genet-
b e mut ató já ba n ( S ipo s Gé za f e l vé te l e i )

hetik a különböző ceremóniákat. Nem-csak
rövidebbé vált így az előadás, ha-nem
kiegyenlítettebbé váltak a belső arányai is,
ugyanakkor a három jelenet szinkronitása
még nem tökéletes, emiatt néhol akadozik
a tömörített expozíció ritmusa.

Még inkább megváltozott a másik
jelenet tartalma, helyszíne és a darabban
elfoglalt szerepe. Az első előadásokon ez a
jelenet egy pici szobában zajlott, amely-
ben egymáshoz szorosan összezsúfolva, a
felkelők két csoportjával összezárva ültek a
nézők. Ez volt az egyetlen olyan helyszín,
ahol testi közelségbe kerülhetett a néző és
a színész, ahogy ez a W o y z e c k előadásán is
történik. A rádión az utca hangjai
hallatszottak, amelyek félreérthetetlenül a
68-as párizsi események dokumentumaira
utaltak, akárcsak a falakon látható
dekoráció. Ezt a jelenetet követte a
filmvetítés egy semleges, üres teremben,
majd visszakerült a néző Irma asszony
szalonjába. Ezzel a tér-kialakítással a
„forradalmi" jelenetben a többitől eltérő
nézői viszonyt alakítottak ki. A jelenet
hangvétele is arra utalt, hogy ez a felfogás
egy kor-osztály nosztalgikus
emlékképeivel való végérvényes
leszámolást fejez ki. Később ez a jelenet
kikerült a kis szobából, s egy nagy
teremben, de még a közönség körében
folyt le, mígnem elnyerte a jelenlegi
formáját, amelyben a szereplők száma
háromra redukálódott, csak a két csoport
vezetője és Chantal között hang-
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zik el a jelenet eredeti és lírai betétekkel
gazdag szövege. Ugyanolyan érzelmi
térbe került tehát ez a jelenet is, mint a
többi, s megszűnt az az állapot, amely-
ben a néző másképpen viszonyulhatott
ehhez az epizódhoz, mint a többihez, és
ezáltal hidegebben szemlélheti a Chan-
talról lemondó vezetőnek, Roger-nak a
Balkon mauzóleum-termében lezajló
végső cselekedetét is.

Roppant nehéz feladatra vállalkozott az
együttes ennek a darabnak a bemuta-
tásával, mivel ez a mű más hangvételt,
színészi eszköztárt igényel, mint amilyet
az évek során ők kidolgoztak, s amelynek
mintegy összefoglalója volt a Woyzeck-
előadás. Ez a darab realista alapú színészi
munkát igényel, amelyben az együttes
tagjaira oly jellemző természetes színpadi-
színészi jelenlétnek együtt kell járnia egy
stilizáltabb, ha úgy tetszik „csináltabb"

megjelenítési móddal, annak megfelelően,
hogy a szereplők magatartásában
mennyire válik dominánssá a
szerepjátszás. Ezt nem mindenki-nek
sikerül azonos művészi intenzitással
megoldania. A kettős létezési forma
virtuóz módon jelenik meg Gaál Erzsébet
Irma asszonyában és Chantaljában, illetve
Székely B. Miklós rendőrfőnökében és
Roger-jában. Ok nemcsak az egy figurán
belüli váltásokat oldják meg kitűnően,
hanem a két szerep egységét és
különbözőségét is tökéletesen
érzékeltetik. Az előadás színészi stílusát
alapvetően kettejük kiérlelt, végtelenül
differenciált alakítása adja meg.

Ez az előadás túllépett a polgári tár-
sadalom hazugságainak avagy a világ
különböző pontjain hatalomra került nyílt
diktatúrák mechanizmusának és a divatos
szerepelméleteknek a bemutatásán. Úgy
humanizálták a darab sokrétű,
bonyolultan egymásba játszó jelentésré-
tegeit, hogy ki-ki lebonthatja a mű gazdag
problematikáját a maga kis és

nagy közösségének szintjére, ugyanakkor
megmarad a mű általános érvénye is.
Hogy ez így történhet, ebben rendkívül
nagy szerepe van a fordító Szeredás
Andrásnak is, aki a hallatlanul nehéz,
árnyalt, sok rétegű genet-i nyelvi anyagot
kitűnően ültette át magyarra és színpadi
nyelvre.

Leonce és Léna

Az együttes visszatért két évvel ezelőtti
nagy sikerének szerzőjéhez, Büchnerhez.
Ám aligha abból a meggondolásból, hogy
az egyszeri siker újabbat fial majd. Inkább
azért, mert ráéreztek a korát jóval
megelőző német szerző korszerűségére.
Érdekes, hogy a hatvanas évek végén, a
hetvenes évek elején Büchnert a világ
számos jelentős rendezője fel-fedezte
magának, és egyre-másra születtek a
kitűnő Büchner-bemutatók. Többek
között a Leonce és Léna is reneszánszát élte.
Csak egy előadásra szeretnék
emlékeztetni, amelyet nem kis késéssel,
de hazánkban is lehetett látni, a bukaresti
Bulandra Színház 1970-es bemutatójára,
mely majd' tíz évvel a premier után is iz-
galmas élményt jelentett, Liviu Ciulei jó-
voltából. Ez az előadás akkor egy Európa-
szerte észlelhető értelmiségi kedvvesz-
tettség művészi lenyomata volt. A múlt
századi német kishercegség hatalmi struk-
túrájának szatirikus rajza és a korabeli
fiatalság kiábrándultságának a szentimen-
talizmusban fogant bemutatása a darab
két alaprétege, amelyek Ciulei kezében
egy kisszerű, nevetséges, mégis félelme-
tes hatalom és egy a társadalmi mechaniz-
musba beilleszkedni se nem akaró, se nem
tudó, mégis a hatalom által magába integ-
rált fiatalság szembenállásává változott.
Nyilvánvaló, hogy a konkrét események-
re adott értelmiségi válasz aktualitása
mára már vesztett erejéből, de most is ér-
vényes a felnőtté válás folyamatának, il-
letve a fiatalság beilleszkedési lehetőségé-

nek és képességének számos problémája.
S ez volt a Stúdió K. előadásának is gon-
dolati kiindulópontja.

A komédia cselekménye roppant egy-
szerű: Péter, Popó ország királya meg
akarja házasítani fiát, Leonce-t, akinek nem
fűlik a foga az ismeretlen leánnyal, a
szomszéd Pipi birodalom hercegnőjével,
Lénával való frigyhez. Ezért barátjával,
Valerióval megszökik. Vándorlásaik
közben találkoznak két ifjú hölggyel, akik
közül az egyikbe Leonce azonnal
beleszeret. Visszatérnek Popó országba, és
az esküvő után kiderül, a lány nem más,
mint Léna, azaz minden úgy történt, mint a
mesében, és mégsem úgy, mert a két fiatal
nem tud mit kezdeni azzal a hatalommal,
amit az apák, a péterek reájuk hagytak. Ez
a mese a Stúdió K. előadásában szomorkás
clowniáda.

A kétfelé osztott, egymással szembe-
állított nézőtér között helyezkedik el a
meggyszínű anyaggal bevont, mintegy két
méter sugarú porond, amely fölött
ugyanilyen anyaggal borított négy osz-
lopon nyugvó tető van. Az oszlopokra
furcsa zeneszerszámokat erősítettek: ez
felfújt marhahólyagon átvetett egy szál húr,
amelyet vonóval szólaltatnak meg a
zenészek és a játszók, mint valami primitív
hegedűt, amelynek a hólyagrezonátora
miatt különleges hangszíne van.

A színészek a porond körül ülnek, arcuk
festése, a ruházatuk bohócos karakterű,
ugyanakkor a szerep jellegzetességeit
fejezik ki. Az előadás kezdete-kor a kör
közepére áll a drótkeretes szemüvegű,
kinőtt ruhájú, bodros hajú - amelyből jó pár
apró tincset is fontak -, gyámoltalan
fiatalember, Leonce, s a porond kerülete
mentén, egymás mögött körben a többiek.
Két zenész az egyhúrú hangszeren groteszk
dallamokat játszik, Leonce lassan
körbefordul, majd fel-kiált: „Ezek itt mind
engem akarnak nevelni!" A kezdő kép
pontosan olyan, mint gyermekkorom
körhintája, amelyen merev mosolyú,
inkább ijesztő, mint kedves állatok,
csodalények, mese-figurák várták a rájuk
ülő apróságokat. A szereplők kilépnek a
térből, és kezdődhet a jelenetek
egymásutánja, természetesen minden
díszlet, konkrét hely-szín jelzés nélkül.
Ezzel szemben a kellékek - esernyők,
kalapok, marhahólyagok - egész rendszere
teremti meg a stilizálást, a jelenetek eltérő
hangulatának és helyszínének jelzését.

PL hólyagok labdául szolgálnak és a
királyt ünneplő emberfők sorfalát képezik,
műhasnak, dobnak, párnának egy-

sorba I. Sándor mint Popó ország királya Büchner Leonce és Lénájában



ként megfelelnek. A kalapok kupacai
földhányások, amelyekre le lehet telepedni,
„esernyőfára" aggatva mesebeli csoda fa
csodagyümölcsei vagy a királyi udvar
üresfejűi lehetnek, fantáziánk
moccanásainak megfelelően. A legfonto-
sabb kellékcsoport a különféle formájú,
színű és állapotú ernyők sokasága, az er-
nyők legtöbbjének mind a két végén
fogantyú van, ezek segítségével egymásba
és a tető merevítőire akaszthatók, fejjel
lefelé vagy fölfelé, kinyitva vagy becsukva
ide-oda tologathatók. Lehet-nek sátrak és
ruhafogasok, képezhetnek erdőt és udvari
termet; mindegyik szereplőnek saját, rá
jellemző ernyője van, sőt az érzelmeknek
és indulatoknak is.

Ezekkel a kellékekkel kitűnően lehet
játszani, sűrített színházi pillanatok szü-
letnek általuk. Példa erre Leonce és Léna
találkozása az éjszakai erdőben. A tetőről
lelógó ernyők sűrűjében kerengenek, el-
eltolva útjukból az eléjük kerülő tárgyakat,
hol közelebb, hol távolabb vannak
egymáshoz, mígnem a porond közepén
egymással szembe kerülnek. Közöttük csak
egyetlen összecsukott ernyő lóg. Kinyújtják
kezüket, de nem találják egymást, csak az
ernyőt érintik. Leonce lassan az ernyő
selyme alá nyúl, Léna ujja az esernyő
fogantyújához ér, ujjaival végigsimítja azt,
majd hirtelen kirohan. Az egyszerű tárgy
kétnemű át-lényegülése folytán egyszerre
volt poétikus és finoman erotikus a jelenet.

A tér, a kellékek gazdagsága, a clownos
stílus arra csábíthatná az együttest, hogy
vad és vérbő komédiának játszszák a
darabot, mint ahogy például Ciulei
felfogásában a legvégletesebb komikum
jelentette az előadás alaptónusát. Fodorék
azonban a műfaji megjelölésük-mélabús
komédia-másik tényezőjét tekintették
stílusmeghatározónak. Szomorúan,
rosszkedvűen vidám előadás az övék. A
figurák bohócmaszkja és belső lénye között
kontraszt van. Például Péter király nem
harsányan kókler, ha-nem riadt, helyét nem
találó, a helyzete-ken úrrá lenni nem tudó,
uralkodásra képtelen alak, aki alig várja,
hogy át-adhassa helyét fiának. A kancellár
ugyan-olyan határozatlan, mint uralkodója,
neki mégis határozatlanságában is
határozott-nak kell mutatkoznia. A két
rendőr nem-csak mulatságosan tökkelütött,
de már-már szánandóan gyáva is.
(Akárcsak Ciulei, Fodor is beillesztette a
darabba Büchnernek a drámához írt
töredékes jelenetei közül a korlátolt
hatósági személyeket szerepeltetőt, de míg
Ciuleinál

az értelmiségi életidegenség és a hatalmi
apparátus stupidsága és közönséges
brutalitása közötti kontrasztot mutatta
meg ez az epizód, itt a cselekmény me-
netében ugyan szervesebben épül be - a
herceget keresik a rendőrök - mégis
kissé betétszámként hat a jelenet.) Két
színész játssza a négy figurát, akik mind
erejüket, felkészültségüket meghaladó
pozícióban vannak, s a tényleges
képességek és vágyak, valamint a
pozíció által rájuk ruházott szerep között
alakul ki ellent-mondás. Ez furcsán
groteszk komikumuk forrása, de ez a
komikum csak-nem a tragikummal
határos. Másképpen, de ugyanez a
kettősség lelhető fel a fiatalok
figurájában is. Leonce világ-fájdalma és
tettreképtelensége, Léna vágyódása
valami meghatározhatatlan után és
félelme minden ismeretlentől ellentétben
áll azzal a határozott és erős sodrással,
amely egymáshoz taszítja őket, illetve
Valerio és Erika gyakorlatiasságával. A
két pár filozofálása során a fellegekben
járó absztrakt gondolkodás és a
földhözragadt realista elmélkedés csap
össze, de végül egyik sem tud a másik
fölébe kerekedni.

A komédia szabályai szerint mind-
ennek jó véget kell érnie, de valahogy ez
a vég is felemás. A két fiatalt - Büchner
eredeti elképzelésével összhangban -
mint gépembereket viszi az udvarba
Valerio és Erika. (Innen ered az előadás
címe: Kintorna.) Péter az automa-

Oszkay Csaba (Valerio) az esernyők között a Stúdió K. előadásában (Horváth Dávid felvételei)

tának tekintett párt is hajlandó össze-adatni,
csak hogy teljesüljön elképzelése, beváltsa
királyi szavát és elvonul-hasson végre
gondolkodni. Az sem változtat
különösebben érzelmein, hogy kiderül :
eredeti terve szerint történt minden. Amikor
a négy fiatal ott marad egyedül a porondon,
összeszednek s a porond szélére tolnak
minden kelléket, a középen szabaddá váló
kis helyre le-ülnek, hátukat egymásnak
vetik, és zavartan, tehetetlenül várnak.
Végül Leonce megköszöni a közönség
jóindulatát, és hazaküldi a nézőket,
mondván: „Holnap újra kezdjük a
komédiát!"

Ez a Leonce és Léna - meg segítő-társaik
- aligha tekinthetők olyan fel-nőtteknek,
akik maguk képesek magukért és másokért
felelősen cselekedni. Az a felnőtt szerep,
amely mint példa előttük állt Péter és a
kancellár személyében, nem lehet elég
vonzó ahhoz, hogy belébújjanak, mást
pedig nem találtak, nem próbáltak. Ettől
tanácstalanok, s ettől a komédia
mélabússága.

Ez a fajta játék - akár a cirkuszban -
kollektív teljesítményt igényel, s a Stúdió
K. zömmel fiatalabb tagjaiból álló társulata
kiegyenlítetten jó együttes teljesítményt
nyújt. Az együttes játékkal legalább azonos
fontosságú összetevője az előadásnak a
kivételesen erős hatosú, frappáns
hangzásvilágú dramatikus funkciójú zene.
Nem kísérőzene ez, nem a jelenetek
átkötésére szolgál, szoro-



san beépül a játékba. Nemcsak drama-
turgiailag, hanem - a már említett egy-húrú
hangszerek díszletbe épülésével -
szcenikailag is. A zenészek is részt vesz-
nek a porondon folyó játékban, tényleges
kapcsolatuk van a színészekkel. A mélabús
komédiában a zene képviseli
legerőteljesebben a komédiát. Kommentál,
erősít és ellenpontoz, akár egy narrátor. E
zene mellett időnként hiányérzete támad
az embernek a játékot látván, s ez azt jelzi,
hogy kevesebb mélabú esetén talán még
hatásosabban érvényesülhetne az előadás
gondolatisága is, azaz több kontrasztot
bírna el ez a produkció.

Gondolati szempontból ez a Leonce és
Léna szorosan összefügg a Stúdió K. előző
két produkciójával, ugyanazt a
problémakört egy más aspektusban mu-
tatja meg. Formai tekintetben pedig
összefoglaló jellegűnek tűnik. Számos
eleme - például a kellékhasználat, a cir-
kuszi alapszituáció, a stilizált játék - a ré-
gebbi előadásokra utal, mások a közvet-
lenül megelőző produkciók eredményei-re
épülnek, de még az amszterdami
vendégszereplés emlékei is benne re-
zegnek.

A Stúdió K. színházi életünk
egyedülálló jelensége. Előadásai a hazai és
a nemzetközi színházi világban már
hosszabb idő óta eseményszámba mennek.
Sajátos stílust képvisel, s be-tölti azt a
feladatot is, amelyet egyetlen ország
színházművészete sem hanyagol-hat el, a
kísérletezést, az új művészi
kifejezőeszközök keresését. Ez az együttes
már rég kinőtte az amatőr kereteket! Hogy
fontos hivatásának továbbra is az
eddigihez hasonló igényességgel tudjon
eleget tenni, jelentőségének megfelelő
helyet, lehetőségeket kellene találni szá-
mukra a kulturális élet struktúrájában.

Jean Genet: A Balkon (Stúdió K.)
Fordította: Szeredás András. Jelmez: Né-

meth Ilona. Fi lm : Mész András. Technika:
Babusik Ferenc, Földi Zoltán. Maszk: Si-
mon Margit. Rendezte: Fodor Tamás.

Szereplők: Gaál Erzsébet, Csák Zsuzsa,
Németh Ilona, Ecsedi Erzsébet, Székely B.
Miklós, Oszkay Csaba, Fazekas István,
Nagy József, Tóth József, Csorba I. Sán-
dor.

Georg Büchner: Kintorna (Leonce és Léna)
Fordította: Thurzó Gábor és Tordai

Zádor. Jelmez: Németh Ilona. Zene: Szőke
Szabolcs. Rendezte: Fodor Tamás.

Szereplők: Csorba I. Sándor, Nagy József,
Fazekas István, Oszkay Csaba, Ecsedi
Erzsébet, Csák Zsuzsa, Spilák Lajos, Szőke
Szabolcs. "

GYÖRGY PÉTER

A Sirály Veszprémben

A Sirá l y fiatal drámaírójának, Trepljov-
nak darabja az elkerülhetetlennek ítélt
egyetemes véget idézi fel. A darabbéli
darab minden élet befejezését ígéri, Nyina
arról az időről beszél, amikor „évezredek
hosszú, hosszú során apránként porrá
omlik a hold is, a fényes Sirius is, meg a
föld is . . .". Mindez még távoli, ma még
csak fenyegető táv-lat, de „addig szörnyű,
szörnyű lesz ...".

Csehov alapkérdése ez: mi lesz addig?
Miképp kibírható vagy kibírhatatlan az
addig való lét, miképp van mód a tű-résre,
miképp lehetséges megérteni Nyina, a
Sirály álláspontját, miképp lehet
felismerni a világ szerkezetét és egyben
elfogadni, eltűrni azt?

Trepljov darabjának kérdése - ami az új
művészet kérdése - egyetemes élet-
problémát jelent, amellyel szembe kell
néznie e színpadon mindenkinek: karrierre
vágyóknak és azt visszautasítók-nak,
életterveket szövőknek és életüket
széjjelzilálóknak egyaránt. Trepljov da-
rabjának kérdése túlmutat a művészsors
kérdésein, s e darabbéli darab centrumba
állításával haladható meg a Sirály mű-
vészsorskénti lírai és egyben szükségképp
hamis interpretálása is.

Dömölky János rendezésében a Sirály
több, mint puszta művészdráma, nem az új
formákat követelő fiatalok s a már tra-
dicionálissá lett, sikeres felnőttek lírai,
halálos összecsapásáról van szó. Rende-
zése elkerüli a kínálkozó avantgarde-
konvencionális művészet ellentétpár
szembeállítását, s ezzel lehetősége nyílik
arra, hogy lényegesebb kérdések felé for-
duljon.

Trepljov töredékdarabjának egyete-
messége ugyanis mindenkire vonatkozik:
a Nyina által elmondott monológ az
utókornélküliség rettenetes fenyegetését
hordozza magában. S ez a fenyegetés, ez a
félelem a S i r á l y egyik alapvető motí-
vuma. Az a hit hiányzik e darab hőseiből,
amely például összetartja Asztrovot: a
szégyen és a felelősség a jövő nemzedékei
előtt.

A jövő elveszett, s addig szörnyű, ami
történik - ez a Sirály alaphelyzete, ez az a
lecke, amelyet a fiataloknak meg kell

tanulniuk, ez az, amit Trepljovtól meg-
tanul és elfogad Nyina, s amit felismer, de
nem visel el Trepljov maga. Ezt tudja, tűri
Nyina, s ebbe a felismerésbe pusztul bele
Trepljov: mikor a be nem teljesedett
szerelmükre emlékezve vissza-hallja saját
szavait, amelyek ekkor már nem
próféciaként, hanem igazságként,
valóságként hangzanak el. A Sirály végül
is az idők végének idézésével kezdődik s
fejeződik be, a darab, az előadás vége a
legsötétebb reménytelenség. Mindazok,
akik tudták, hogy a jövő elveszett, vagy
elmenekültek, vagy halottak; a színen
magukra hagyott, esély-vesztett emberek
maradtak, belezárva a végtelen jelen idő
kibírhatatlan felelősségébe, emberek, akik
a létező legkevesebbet tudják önmagukról.
Az egész - némiképp watteau-i - csoport: a
haldokló és élni vágyó Szorin, az életet ki-
ismert és épp ezért megvető, a halál-hoz
vonzódó Dorn - bár ők azért nem precíz
ellentétei egymásnak -, az értet-len és
önzésében tehetetlen anya, Arkagyina, az
őszinteségébe beleremegő író, Trigorin:
mind elveszettek. A Sir á l y vége: a teljes
zűrzavar és sötétség. Csehov nem ámít
sem a jövő reményével, sem a megoldás
esélyével.

Hiszen ezek a sorsok, ezek az életek
már-már komikusan egymásba gabalyod-
tak, mindenki másba szerelmes, mindenki
mást akar, ebben a világban az
egyensúlynak nincs jele. Nyina elmene-
kült, az élők élete értelmetlen, Trepljov
halála drámai, de nem szükségszerű. Nem
elkerülhetetlen, mert az ellenkezője: ebben
a világban élni éppoly képtelenül nehéz,
tragikus is lehet. E színpadon némely élet
van olyan megrázó, mint a halál.
Mindezzel Csehov egy percre sem mondja,
nem állítja, hogy nem áll az élet oldalán,
mindössze megveszteget-hetetlen
tárgyilagosságával felméri annak
nehézségeit.

Trepljov halála választás: nincs kedve
végignézni saját hanyatlását, nincs ereje
eljutni saját trigorinságáig - erről még
később lesz szó -, ha meg is érti Nyina
intését a türelemre, visszautasítja. Úgy
ítélkezik: e világ tűrhetetlen, s nem veszi
gondját magára. (Így jön létre az a a
helyzet, hogy az új színpadok felé
menetelő Nyina alakja hatalmassá ma-
gasodhat: ő ebben a helyzetben valóban az
egész világ súlyát viszi.)

Miért is, miképp is alkalmas a S i r á l y
arra, hogy több legyen, mint a művész-sors
drámája, miképp alkalmas primerebb
effektusok felmutatására is, mint csu-


