
zőnek és min nem. Bizonyos, hogy a
Velú rzakó jelentős sikerszériát ér meg, ez
azonban nem bizonyítja az előadás
tökéletességét. Ha a néző úgy jön ki, hogy
„hát igen, Bulgáriában is vannak ilyen
hivatalok", vagy hogy „azért a Gálvölgyi
nagyon jó volt", akkor a színház nem
teljesítette azt a nagyon fontos feladatát,
hogy szórakoztatva is legyen üzenete.

S a nézőtéri nevetés se biztos, hogy a
nevetések legjobbika. Richard Corliss
amerikai színházszociológus írja: „Kevés
lehangolóbb élményem van, mint hogy
ülök egy zsúfolt színházban, és el-vetélt
komédiát nézek. A közönség jött, hogy
jókedve legyen. Fizetett érte. Így azután -
a fenébe is! - jókedve lesz, akkor is, ha az
előadás olyan szomorú és gépies, mint egy
csüggedt masszőz. A közönség mégis azt
teszi, amit elvárnak tőle: megnézi az
előadást, és nevet a pénzéért. Talán
egyszerűen élvezi az érzést, hogy nevetése
zaját megoszthat-ja másokkal."

Félreértés ne essék: ezt nem a Velúr -

zakóról írták, és nem is vonatkozik rá,
legfeljebb csak egy szempontból: nem
minden nevetés jóízű, kívánatos, fel-
tétlenül előidézendő.

A Velúrzakó végre olyan mai kelet-
európai vígjáték, amely nem évszáza-
dokkal ezelőtti eseményeken vidul, nem is
a negyedszázada leáldozott személyi
kultusznak ad mérhetetlen komédiai
pofonokat, hanem a máról szól, valóságos,
dühítő problémákat boncolgat. Mindössze
csak az a kifogásunk, hogy a fiatal,
tehetséges bolgár szerző a téma
merészségét nem ötvözte a drámaírói
eszközök merészségével, s ezzel azt érte
el, hogy az előbbit sok esetben meg-
szüntette: dühös szatíra helyett röhög-tető
kabarét látunk.

A színház hibája pedig, hogy nem fi-
nomított ezeken az eszközökön, hanem
ahol lehetett, még harsányabbá, még el-
avultabbá tette azokat.

Sztaniszlav Sztratiev: Velúrzakó (Thália
Színház)

Fordította: Juhász Péter. Rendező: Kő-
váry Katalin m. v. Művészeti vezető: Kazi-
mir Károly. Zene: Kaláka együttes. Zenei
vezető: Prokópius Imre. Díszlet: Sztefan
Szavov m. v. Jelmez: Székely Piroska.

Szereplők: Végvári Tamás, Mécs Károly,
S. Tóth József, Gálvölgyi János, Bitskey
Tibor, Lengyel Erzsi, Dimulász Miklós,
Zsurzs Kati, Mikó István, Konrád Antal,
Verebes Károly, Kautzky József, György
László, Szirtes Ádám, Polónyi Gyöngyi,
Tándor Lajos, Almási József, Juhász Tóth
Frigyes.
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Élet-tan-dráma

Margarida asszony a Várszínházban

A műsorfüzet szerint a Margarida asszony

című darab szerzője, Roberto Athayde
diákkorában nagy ellenszenvet érzett az
iskola iránt. Ez a lázadó utálat kisebb-
nagyobb mértékben majd' mind-egyik
gyermeki lélekben megterem. Az
irodalomnak régóta közkedvelt témája
egy-egy oktatási-nevelési rendszer töké-
letlensége, sőt kártékonysága. Ki tudja,
hányszor találkoztunk már ezzel a kép-
lettel, természetesen különböző hőfokú és
színvonalú feldolgozásban. A sémát már
kívülről fújjuk: adva van egyfelől a
kiváló, okos, szép és ártatlan tanuló,
másfelől pedig az ostoba, csúf és alantas
zsarnoki ösztönöktől űzött tanár, akinek
csupán egyetlen célja van az életben:
megtörni, megalázni és meg-gyalázni azt a
harmatos kis virágot, akit tudományosan a
nevelés tárgyának nevezhetünk. S
minthogy az általános meg-határozás
szerint a pedagógus a társa-dalom
követeként jelenik meg életünk-ben, e
leleplező dolgozatok természetüknél
fogva mindig igen éles társadalombírálatra
törnek. Igy tesz Roberto Athayde is,
amikor Margarida asszony sötét
lelkivilágát teregeti ki elénk, a szerző ezen
a szerencsétlen tanbetyáron óhajtja
elvégezni a modern ördögűzés drámai
szertartását. E korcs személyiségen
kívánja szemléltetni a társadalmi
elnyomás, a szemforgató és diktatorikus
vezetés világszerte ismert jelenségeit. A
téma divatos és hálás, tartalmát és
formáját tekintve egyaránt. Az iskolában a
cezarománia foglalkozási betegség, a
zsarnokság természetrajzának
tanulmányozása korunkban kikerül-
hetetlenül kötelező stúdium, és ami a
formát illeti, a monodráma manapság az
egyik legfelkapottabb műfaj.

A papírforma szerint élveznünk és
értékelnünk kellene a brazil drámaíró
művét. Mi az oka mégis annak, hogy
mindent érzünk, csak éppen azt nem, ami
a műalkotás befogadásának alapfel-tétele,
sine qua vonja: nevezetesen azt, hogy
rólunk szól a mese. Szegény Margarida
asszonyt egyszerűen nem tudjuk hová
tenni. Főként azért, mert a mű nem találja
meg az általános és az egyedi

helyes, dialektikus, azaz esztétikumot
eredményező arányát. A lecke túl álta-
lánosított, leegyszerűsített. Az iskola és a
diktatúra ma már nemcsak közkeletű, de
közhelyszerű párhuzamát tárgyalja,
mégpedig úgy, hogy ehhez az immáron
szórul szóra bemagolt tételhez semmi újat
nem ad hozzá. A darab kiindulása és
befejezése ez az egyszerű következtetés :
tanár, tehát zsarnok. A közbüleső
motiváció sem sokkal eredetibb,
gazdagabb. Athayde is ragaszkodik ahhoz
a kényelmes és megnyugtatóan lapos
magyarázathoz, mely szerint a diktátorok
azért diktátorok, mert őrültek. Ebben a
megközelítésben a társadalmi anomáliák
szoros és szinte ki-zárólagos kapcsolatban
vannak a bomlott lelkű emberek kóros
eszméivel, személyiségtorzulásaival és
főként ne-mi aberrációival. A kapcsolat
létét nem tagadhatjuk, túlzott központba
állítása azonban ellentmond a történelem
tudományosan árnyalt
tanulmányozásának. Ebben a darabban e
vonás azért is válik bántóan feltűnővé,
mert a mű formája monodráma, tehát a
szinte abnormálisan felduzzasztott
személyiség be-mutatására vállalkozik, s
így már mű-faji természeténél fogva
leszűkített világot ábrázol.

A már említett hiányosságokhoz to-
vábbiak társulnak. A sematikus monda-
nivalót semmiképpen sem tudja átlel-
kesíteni a dráma szociológiai tartalma. És
ennek nem az az elsődleges oka, hogy
távol áll tőlünk a mai dél-amerikai
valóság. A mese azért nem szól rólunk,
mert Dél-amerikáról sem szól mélyen,
átütően. Iskolás utalásokat hallunk a
szociális nyomorról, a nemi nyomorról, a
kábítószer pusztító hatásáról, valamint az
ottani pedagógiai rendszer antidemok-
ratikus mivoltáról. A mű a felszínes szo-
ciologikus megközelítés mintapéldánya.
A darab körülbelül úgy hat, mintha pél-
dául valaki drámát írna a magyar téesz-
mozgalom keserveiről és eredményei-ről,
mondjuk, egy alapfokú szeminárium
jegyzetanyaga alapján, s ezt a drámát
óhajtaná exportálni a mit sem sejtő
braziloknak. Az efféle megzenésített
brosúrából még legközelebbi szomszé-
daink sem sokat értenének - mi több,
itthon sem örülnénk az ilyen kisegítő
iskolai tanórának. Mi azért, mert a témá-
ról sokkal többet tudunk, másutt azért,
mert sokkal kevesebbet. A mi dráma-
irodalmunk azonban nincs is abban a
helyzetben, hogy ilyen művekkel tün-
dökölhessen a világszínpadon. Keveset



exportálunk, de merjük remélni, az
mégiscsak jobb minőségű annál, amit
koronként importálunk.

A nemzetközi divatáram rendszeresen
sodor be színpadjainkra a Margarida
asszonyhoz hasonló műveket. Hányszor
kívánták már tőlünk azt, hogy elmerül-
jünk különböző nyugat-európai, amerikai
és egyéb földrészbeli anyukák és apukák
rosszul és felszínesen megírt kínjaiba.
Valahol valamely színházi ügynökség
ügyesen feldob valakit, s mivel a reklám
fertőző, egyik színház mutatja be a másik
után. Hazánkfiai közül valaki véletlenül
elvetődik valamelyik elő-adásra -
meglátja, megszereti és haza-hozza.
Színházaink pedig éppoly tébolyult
hevességgel importálják e műveket, mint
külkereskedőink a legel-képesztőbb illatú
kozmetikumokat. A dráma azonban
mégsem csupán fogyasztási cikk.
Szappanügyekben lehetünk
percemberkék, hajszolhatjuk a pillanattal
elszálló illatokat. A színháznak azonban
nemcsak divatosnak, nemcsak
aktuálisnak kell lennie, hanem korsze-
rűnek is. Ráadásul - amint köztudomású -
a világirodalom nagy és igazi értékei
jelenleg is igen nagy késéssel jutnak el
hozzánk, ha egyáltalán eljutnak. Furcsa
módon mindig is jobban vonzódtunk a
gyorsan romlandó árukhoz, mint a tartós
értékekhez. Jarrynak, Beckettnek,
Pinternek, Arrabalnak mindig is nehe-
zebb volt és nehezebb lesz az útja a ma

gyar színpadra, mint könnyebb fajsúlyú
kortársaiknak és utódaiknak. És itt most
nemcsak és nem is elsősorban a
kritikusok által oly sokat gyalázott
nyugati bulvárszerzőkre gondolunk. Ha-
nem azokra a közepes vagy éppen silány
művekre, melyeket szerzőik némi
haladónak maszkírozott mondanivalóval
tesznek szalonképessé színpadjainkon.

A Margarida asszony bemutatása e ten-
dencia tökéletes kicsúcsosodása. A mű
fogyatékosságait legfrappánsabban éppen
a választott műfaj mutatja meg. A
monodráma mint színpadi forma ellen
számtalan kifogás hozható fel. Egyes
esetekben azonban rendkívül meggyőző
is tud lenni ez a végül is leszűkített,
lecsökkentett, az alapvető színházi tör-
vényekkel dacoló színházi műfaj. Swift
szerint, ha az ember ki akar emelkedni a
tömegből, hogy meghallgassák, oda-
figyeljenek rá, akkor valamely emel-
vényt kell választania azért, hogy mon-
danivalóját hatásosan fejthesse ki. Swift
három kiemelkedő faalkotmányt sorol fel:
a szószéket, a vérpadra vezető létrát és a
vándorszínpadot. A középső-ről
humanista modern korunkban nincs mit
szólnunk. A másik kettő viszont ma is
figyelemre méltó. A monodráma például
a színpad és a szószék sajátos elegyét
óhajtja létrehozni, s amint a gyakorlatból
tudjuk, ebben a frigyben a szószék az
uralkodó tényező. Önmagá

ban ez még nem lenne baj. Ha a szerző
tudatában van annak, hogy ha fellép erre
az alkalmatosságra, mármint a szó-székre,
akkor azt csak tökéletesen meg-
szerkesztett szöveggel teheti. Altalában
vitatkozhatunk arról, hogy a szín-házban
mi az elsődleges, a látvány vagy a
szöveg. De egyetlenegy műfajban, a
monodrámában - érzésünk szerint - nincs
helye az efféle dualisztikus eszme-
cserének. Ha valaki egyedül hág föl a
szószékre vagy a Margarida asszony című
dráma esetében a katedrára, annak hibát-
lan szónoklatot kell előadnia. Mivel le-
mondott a színi hatás jól bevált eszkö-
zeiről, semmiféle módon, semmilyen
trükkel nem korrigálhatja mondanivaló-ja
közepes minőségét. E tételt igazolják az
utóbbi évek monodrámái is. Elegendő
csupán egyetlen példára hivatkoznunk.
Mi volt a minden tekintetben
legsikeresebb monodráma a kö-
zelmúltban? A válasz - úgy érezzük -
egyértelmű, az Egy őrült naplója. A siker
két okból fakadt: a mű nemes irodalmi
szövegből készült, továbbá a szerep egyik
legmarkánsabb színészegyéniségünkre
bízatott. Mélyenszántó, őrjöngően szá-
guldó drámai szövet illetve szöveg nél-
kül nincsen egyszemélyes dráma. Ebben a
műfajban voltaképp régi jogaiba he-
lyeztetett vissza a valódi költői szöveg,
melynek fő jellemzője a tömörség, az
életveszélyes robbanékonyság és a plasz-
tikus kifejező erő.

A monodráma tehát elvileg intenzitás-ra
tör, és e nemes cél oltárán akár a
helyzetek és jellemek extenzív totalitását
is hajlandó feláldozni. Kellő feszültség
jelenléte valóban kárpótolhatja a teljes
színpadi élményt. Ellenkező eset-ben a
monodráma sótlan exhibicionizmus.
Terméketlen tanköltemény. A Margarida
asszony című dráma fantasztikus
energiákkal hoz felszínre bizonyos
igazságokat, a baj csupán az, hogy ezek
az igazságok, melyeket a szerző, a ren-
dező és a színésznő lélektani mélyfúrások
eredményeinek szeretne feltüntet-ni
előttünk, voltaképp evidenciák, sőt még
ennél is rosszabbak, társadalmi,
pszichológiai közhelyek. Olykor a hala-
dás szelleme is rendkívül alacsonyan
száguld, a lélektan fogalmához nem társul
szükségszerűen a mélység. A személyiség
kitárulkozása nem mindig izgalmas. Az
önmarcangolás is lehet érdektelen. A
reményét és jellemét vesz-tett hős
klasszikus ábrázolásai - modern
klasszikusokra gondolunk természetesen -
veszélyes tévutakat nyitottak meg:

Margarida asszony: Psota Irén (Iklády László felv.)



azaz iskolát teremtettek. Ennek folyo-
mányaképpen hovatovább mindenféle
szócséplés lélektani drámának számít.
Margarida asszonynak sohasem volt
személyisége, így nem beszélhetünk ennek
széthullásáról. A nem létező dolgok nem
képesek csődbe menni. Az átlagember
nem tragikus hős, hiába hord revolvert a
retiküljében. A komikum lehetősége még
nyitva állna az efféle hősök előtt: ehhez
viszont vérnek kellene csörgedeznie derék
tanárnőnk ereiben. A szerző ezt az
apróságot megtagadja hősnőjétől,
preparátumot, életképtelen lombikhőst tár
elénk - s eme emberábrázolásbeli
fogyatékosságokat jó adag szenvelgéssel,
valamint olcsó szívgárdista szólamokkal
óhajtja pótolni.

Roberto Athayde darabját - mely az
Élettan két órában alcímet viseli - a
Várszínház mutatta be, Vámos László
rendezésében. Az előadás szalonképesen
modernkedő, helyenként az erőszakolt
aktualizálástól sem riad vissza. Margarida
asszony - Psota Irén - belép a színpadra,
tanárosan, szikáran, ráordít, a közönségre,
álljt vezényel, a nézők felpattannak,
jólnevelten és fegyelmezetten, mert ma
már minden valamirevaló színházbajáró
tudja, hogy ilyenkor illik felállni, mert
ugye: ez a sokkolás. A rendezés és a
színészi játék a továbbiakban is rendre
eleget tesz a comme il faut ízlésborzolás
és a divatos, de mégis mértéktartó
meghökkentés követelményeinek. Psota
Irén mindent megtesz, ami csak színészi
energiáiból telik. Az előadás arra is példa,
hogy gyönge darabból még a leghevesebb
beleélési kedv sem képes drámát
kovácsolni. A színésznő legjobb tudása
szerint küzd a figuráért, a színházi
csodáért. De amit látunk, nem tud igazán
megrendíteni.

Roberto Athayde: Margarida asszony (Vár-
színház)

Fordította: Szántó Judit. Rendező: Vámos
László. A rendező munkatársa: Vági Ferenc
és Csizmadia Tibor f. h. Díszlet: Csikós
Attila. Jelmez: Rimanóczy Yvonne.
Dramaturg: Lakatos Anna. Zene: Aldobolyi
Nagy György.

Szereplő: Psota Irén.

RÓNA KATALIN

Poliakoff Cukorvárosa
Debrecenben

Az előcsarnokban villódzó diszkófények,
üvöltő diszkózene, Mick Jagger óriásira
nagyított portréja. Az ifjúság zenéje,
ideáljának mindent értő tekintete. Ő érzi
csak igazán a titkot: milyenek a mai
fiatalok, mivé lettek a Beatles-nemzedék
lázadói. S ha úgy véljük, az istenített
zenész érzi a titkot, biztosak lehetünk
benne, hogy Stephan Poliakoff, a
drámaíró tudja is. Pontosan is-meri és meg
tudja adni a választ az ominózus kérdésre,
hisz maga is ifjú, e nemzedék tagjai közül
került ki, köztük nőtt fel. Ismeri, érti
érzésvilágukat, gondolataikat, cselekvési
körüket és sajátos mai drámájukat.

Ki is ez a fiatalember, akinek a nevét az
utóbbi években gyorsan kapta szárny-ra a
világhír? Poliakoff London legnevesebb,
legelőkelőbb magániskolájában, a
Westminster Schoolban tanult, majd egy
cambridge-i College falai közt folytatta
két éven keresztül tanulmányait. Így aztán
pontosan látta az angol fiatalság felső
rétegének életét, de tán megunta, tán
megérezte, hogy drámai anyagot csak a
köznapi életben találhat, szakított az
elegáns egyetemi világgal.

Poliakoff drámáiban azt a világot áb-
rázolja, amelyben él, kortársai és nyil-
vánvalóan saját problémáit szólaltatja
meg. S hogy önálló úton jár, saját talajt
keres, mutatja, hogy nem csatlakozott
egyetlen angol színházi társuláshoz sem.
Szinte ontja biztos színpadi érzék-kel
alkalmazott, szellemes párbeszédek-kel
építkező, nagyszerű szereplehetőségeket
kínáló drámáit, amelyek más-más módon,
de mindenkor napjaink valóságáról, a
kortárs fiatalok gondjairól, kétségeiről,
életviteléről szólnak. Sajátosan mai
világról, mai problémákról, amelyek, ha
részkérdések is, izgalmasan egyéniek,
széles látókörűek, mélységekig hatolnak.
Poliakoff drámái megjelenítenek egy
valóságréteget, nem fűznek hozzá semmit,
nem magyaráznak. Tanulságaikkal,
lényegükkel birkózzék meg a néző. A
valóságos értékek megfontolt, rideg
rendjébe illessze maga ezt az alap

jában véve felkavarni akaró, felkavar-ni
tudó világnézetet.

Poliakoff drámájának, a Cukorváros-nak
a hőse, napjaink hőse, egy vidéki rádióadó
zenei műsorának lemezlovasa. Hangját
ismeri és imádja minden háziasszony,
minden diáklány, minden áruházi
eladókisasszony. Műsorát áhítattal várják,
hallgatják valamennyien. Egyetlen
találkozásért sóvárognak mind-annyian.
Ostoba, bájolgó, gúnyolódó, viccelődő,
máskor nosztalgikus szövegei, amelyekkel
a harsogó zeneszámokat köti össze,
kapaszkodót, vigaszt, furcsa értelmet
jelentenek a magány-es, gondolatok
nélküli, sivár életformában tengődő
céltalan fiataloknak. Mit használ ki, mivel
kereskedik Leonard Brazil? A
céltalansággal, a tehetetlenséggel, a
magánnyal, az unalommal, a jel-
legtelenséggel, a szürkeséggel.

A szellemi nyomort használja ki, mi-
közben mélyen megveti ezt a kilátástalan
világot. Talán küzdeni próbál el-lene,
talán igyekszik emberszabásúvá formálni
környezetét, ám harca, ha egyáltalán
harcnak lehet nevezni játékát az
arcnélküliekkel, inkább csak kábítás.
Újabb álmok ébresztése, újabb remények
keltése. Szavai, ötletei, semmit-mondó
telefonjai ábrándokat táplálnak, csekély
vigaszul szolgálnak a vigaszt keresőknek.
Poliakoff Leonard Brazilja maga sem
hiszi, hogy kultúrát terjeszt, s miközben
teljes odaadással, elszántsággal, szívvel-
lélekkel veti bele magát egy-egy
rádióadásba, egész lényét adja egy-egy
közvetítésbe, pontosan tudja, hogy kiknek
szól, kikkel beszél. Pontosan érti, ez a
tömegkultúra közelebb áll a
kulturálatlansághoz, mint akár a leg-
alacsonyabb szintű műveltséghez. És
amikor egy végső ötlettel kitalálja az
„évszázad vetélkedőjét", szembe kell
találkoznia a csupa nagybetűs közön-
séggel. Látnia kell, kik is azok, akik érte,
a műfajért élnek. Látnia kell, hogy mivé
lett a hatvanas években még igazi emberi,
belső feszültségből, szükségletből fakadó,
valóságos indulatokat hordozó műfaj.
Mivé lett az a zene, amelyért érdemes volt
tenni, amely maga is cselekvésre
ösztönzött. Hogyan vált embertelenné, a
szórakoztatóipar sem-mit sem jelentő
részévé az alig egy év-tizede még élő,
társadalmi indíttatást hordozó zene.

Poliakoff hőse hol nosztalgikusan, hol
indulatosan, hol gúnyosan figyeli, mivé
vált körötte nemzedéke. S amikor ráébred,
hogy a vetélkedőn résztvevő


