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Szándék és megvalósítás

R József Attila Színház magyar
évadjáról

Szerb Antal A Pendragon-legendájának
színpadi változatával zárta 198o/81-es
évadját a József Attila Színház. Ez utolsó
bemutatóról szóló néhány gondolat
kapcsán talán hasznos, ha emlékezetünk-
be idézzük az elmúlt év előadásait, kü-
lönös tekintettel a színház maga válasz-
totta célkitűzéseinek megvalósítására. (Az
előadásokról részletes kritikát olvashattak
folyóiratunk 1981. januári, februári,
áprilisi és júniusi számában.)

Ha az elmúlt évadról csak egy adat-
lapot kellene kitöltenem, habozás nélkül
sorolhatnám a „jópontokat" érő, azaz
kulturális életünkre pozitívan ható vál-
lalkozásokat, kezdeményezéseket. A Jó-
zsef Attila Színház ez évben csak magyar
darabot mutatott be, Szerb Antal kivé-
telével ma élő szerzők műveit. Változatos
programot kínáltak: Maróti Lajos,
Bereményi Géza, Páskándi Géza, Müller
Péter és Csurka István műveit láthatta az
angyalföldi közönség; igénye és ízlése
szerint válogathatott történelmi tárgyú
vagy korunk társadalmáról szóló drámák
között. De nem statisztika-készítés a
célom, hanem néhány jellemzőnek vélt
vonás vázlatos ismertetése, ezért a szerzők
és címek felsorolásán kívül a
darabválasztásról, a rendezői és színészi
munkáról, a színház stílusáról essék szó.

Nem az évadtükör feladata a bemutatott
drámák értelmezései közül egy mellett
dönteni és azt kizárólagosnak tekinteni.
(Természetesen ez képtelenség is lenne!)
De fel kell hívnia a figyelmet a
drámaértelmezés leegyszerűsítéséből
származó veszélyekre, amelyek eleve le-
hetetlenné teszik a drámák adekvát meg-
jelenítését. Mégis a színházzal kapcso-
latban legtöbbet emlegetett kifogás - az
tudniillik : a szándék és a megvalósítás
színvonala gyakran meglehetősen eltér
egymástól , úgy tűnik, jogos. Nem akarom
ezzel azt mondani, hogy csak kifo-
gástalan, színpadkész, érett darabok ke-
rültek a színháziak keze alá, de azt igen,
hogy mindegyikben volt még valami
többlet; legalább még egy szintje a drá-
mák értelmezésének. Maróti darabjából, a
Pályamódosításból összesen egy alap-ötlet
maradt: a blöff; szinte teljesen el-

sikkadt a figurák ábrázolása. Természe-
tesen elismerem, hogy az író egyik dra-
maturgiailag kevésbé sikerült műve ez, de
az írói ötletpatronokat talán nem le-
kottázni, hanem hangszerelni kellett
volna. Bereményi Géza Halmijának an-
gyalföldi előadása magán viselte az előző
év kimagasló kaposvári előadásának
minden terhét, ezért az izgalmas darab
teljesen új értelmezését kívánta adni. Ez
nyilvánvaló, hiszen a rendező, a színész a
dráma világát megfejtve, saját énjét tárja
fel, mint minden alkotó művész. Mégis,
hasznosabb lett volna a kaposváriaknál
bevált módszer követése: a Hamlet-Halmi
gondolatkörből a fiatalságot, a
beilleszkedést kiemelni, s mint örök, de
egyre gyakoribb problémát megragadni.
E helyett aktualizálni akarták azt a drámai
alapanyagot, melynek ereje éppen
modernségéhen rejlik.

Páskándi Gézának A koronatanú címmel
mutatták be történelmi krimijét. Ez a
műfaji megjelölés az írott szöveget sem
fedi teljes mértékben és az előadás-hoz
sem nyújt támpontot. Tablót látunk,
statikus, merev szituációkban mozdulat-
lan jellemekkel. Az iróniát, esetleg a
groteszk hangvételt hiányolhatnánk a
társulat munkájából, de a történelmi
parabolát az írótól kell számon kérnünk.
Részint ugyanezt mondhatjuk el Müller
Péter darabjáról, a Szemenszedett i az
igzságról is. A külföldi sikerek után ismét
magyar színpadon játszott dráma egyenet-
len, bár drámai csomópontokban, hatásos
jelenetekben nem szűkölködik, vagy-is
hagyja magát játszani. De a drámai mag
nem olyan erős, hogy egy tempótlan
játékstílus ne fedje fel hibáit. Bizonyos
fokig Csurka István LSD-je

Maróti darabjával rokonítható a nagy-
számú ötletek, patronok felvonultatása
miatt. Ugyan Csurka kiélezettebb, he-
gyezettebb nyílvesszőket lődöz a néző-
térre, a darab laza füzér marad, az írói
szándék inkább csak sejthető, mintsem
nyomon követhető.

Visszapergetve előadásélményeimet,
végül is az szűrődött le a fennállásának
huszonötödik évfordulóját ünneplő József
Attila Színház magyar évadjáról, hogy
mindenesetben jó értelemben véve
képlékenyt színpadképes darabokat
választottak. Ez vitathatatlan. Nem di-
csérhető eléggé a színház vezetőinek
szándéka, mely szerint a magyar dráma
műhelyévé kívánják tenni színházukat.
Az is egyértelmű viszont, hogy óvatos ér-
telmezéssel és rendezéssel esetleg kedvét
vehetik a szerzőknek, nézőknek egyaránt.
Avantgarde színházat a következő évad-
tól sem vár Angyalföld rendkívül lelkes
színházlátogató közönsége. De el-
várhatja, hogy ne ugyanabban a hang-
vételben játsszák cl, mondjuk Páskándi
történelmi krimijét és Bereményi gro-
teszk Hamlet-persziflázsát, azaz várhat
differenciáltabb drámaértelmezést. Annál
is inkább, mert potencionálisan sokkal
több színészi tehetséggel és energiával
rendelkezik a társulat, mint aminek
kibontakoztatására a jelenlegi, kétes ér-
tékű „József Attila színházi" egyen-stílus
lehetőséget nyújt.

Az évad során kifejezetten egyöntetű
társulati munka nem jött létre. Elmond-
hatjuk ugyan hogy végre főszerephez
jutottak, akiket eddig csak kisebb szere-
pekben dicsérhettünk, de mégsem köny-
velhetjük el sikerként szereplésüket.

Jelenet az Éjféli lovas József Attila színházi előadásából (Straub Dezső, Kaló Flórián és Voith Ági)



gondolatának sejtetése, a mellékszálak
figyelmen kívül hagyása, hangsúlyok,
ellenpontok felállítása nélkül igazán jó
színészvezetés sem létezik. Nem véletlen,
hogy az évad számomra legemlé-
kezetesebb pillanatai néhány epizódsze-
repben remeklő színész nevéhez fűződ-
nek. Közülük is kiemelkedik Harkányi
Endre a Szemenszedett igazságban, vala-
mint Kállay Ilona a Halmiban és Győri
Ilona a Pályamódosításban.

A magyar évad méltó befejezése lehe-
tett volna Szerb Antal A Pendragon-legen-
dáj ának bemutatója. A választás csak
dicsérhető, de a megvalósítás szinte
összegzi az évad negatív tapasztalatait.

Ízlés és érdeklődés dolga, ki minek (és
mennyire) tartja az 1934-ben megírt A
Pendragan-legendát. Azonban bizonyosan
hiba csak egy oldalról közelíteni a
könyvhöz, így kirekeszteni magunkat
sokoldalúságából. Kalandregény, kultúr-
história, bűnügyi történet, önéletírás,
szatíra - ki-ki választhat, de nem kizá-
rólagosan, csupán fontossági sorrendet
felállítva.

Vajon lehet-e köze a nézőnek ehhez a
színpadon megjelenő cseppet sem
félelmetes kísértethez, ha még a sze-
replők közül az elsőnek, a legfontosabb-
nak; Bátkynak sincs különösebb oka az
érdeklődésre a puszta kíváncsiságon túl?
Ha a szellem csupán egy a neves ősök
kísértetei közül, ha egyike az el-

múlt idők kuruzslóinak, alkimistáinak?
És egyáltalán, hogyan legyen súlya
Bátkynak a színpadon, ha nem tudunk
róla semmi lényegeset, ha nincs partner,
akivel gondolatait megoszthatná, hogy a
néző is rájöjjön végre: ez a mű nem
ötletes véletlenek, izgalmas szituációk
kavalkádja; itt minden pontosan arra van
kitalálva, hogy beszéljenek, mert
kikívánkozik belőlük rengeteg gondolat a
misztikusoktól kezdve a tudomány
szerepének megváltozásáig. Ezért nem
véletlen a helyszín, nem véletlen a
kísértet, kinek alakján keresztül alkalom
nyílik megemlíteni (persze csak a könyv-
ben) Fluddot, St. Germaint, Paracelsust;
és főként nem véletlen Bátky
személyisége, hiszen oly sokan és sok-
szor foglalkoztak már író és hőse ha-
sonlóságával.

A színpadra állításkor eltűnt az Earl
szerepe, helyébe egy műkedvelő öreg
főrend került. Ő képviseli mindazt a
színpadon, amit a kontinenslakók egy kis
fejcsóválással úgy fejeznek ki: olyan
angol! Nagy kár. Ugyanis walesi. Ami
Nagy Britannia szempontjából sem ak-
kor, sem ma, nem mindegy. A walesiek-
ről nem is beszélve.

Nem felejtkezhetünk el A Pendragon
legenda egy másik fontos ismertetőjegyé-
ről, a paródiáról sem. A rendkívül iro-
nikus, szellemes stílusban megírt könyv
azért alkalmazza ezt, mert kitűnően is-

meri az ábrázolandó műfajokat. Az Éj-féli
lovas viszont éppen ezért nem paródia,
hiszen hiányzik belőle a karikírozandó
stílusjegyek pontos körülhatárolása;
helyette a rejtői humornak nevezett ötletek
vég nélküli ismétlése folyik. És hiába a
megírt dialógusok sokszor sziporkázó
szellemessége, ha azokat ki-szakítják
megszokott környezetükből.

Rendezőileg új váz, ami elbírta volna ezt
a módosított legendaváltozatot, nem
készült; Bodrogi Gyula rendező Aldobolyi
Nagy György zeneszerzővel nem tudott a
Bolond vasárnapéhoz hasonló jó hangulatú,
izgalmas előadást létrehozni. A hangsúly a
zenére tevődött, ami eb-ben az esetben
zavarónak, mondhatni feleslegesnek tűnt.
Műfaját tekintve zenés játéknak hirdeti az
előadást az újság, ami mindenesetre sokkal
pontosabban fedi a lényeget, mint az
előzetes beharangozások
musicalmegjelölése. Prózai szövegek
között - nem elsősorban az
elhangzottakhoz kapcsolódva, inkább a
szereplők egyéniségét jellemezve - egy
fehér kesztyűs kézből átvett mikro-fonnál
hangzanak el a magánszámok, kifejezetten
orfeumprodukcióként. Kesztyűs kéz, ének,
taps, meghajlás - mi-közben áll a színpadi
idő, és a szituáció egy csöppet sem
változik. Az igyekezet túlzott komolysága
a játékosságot sem-miképpen nem
szolgálja, főként a megvalósításon
szórakozunk; igazi kontraszt sem feszül a
kísértetsztori és az ének-számok között,
egymást nem erősítik, bár ki sem oltják
egymást, teljesen sem-legesek.

A kísértethistória és a bűnügyi szín-
darab egyszerre nem bírta el a meg-
zenésítést. Ismét egy jó szándékú darab-
választás és egy téves rendezői elképzelés
tanúi lehettünk, ugyanazokkal a hibákkal,
ugyanolyan erőfeszítéssel, mint az évad
eddigi bemutatóinál. A rokonszenves
elképzeléseket, reméljük, sikeresebb
megvalósítás követi a jövő évadban.

Szerb Antal: Éjféli lovas (József Attila Színház)
Színpadra alkalmazta: Szücs János, Kor-

mos István, Romhányi József. Zenéjét sze-
rezte: Aldobolyi Nagy György. Rendezte:
Bodrogi Gyula. A rendező munkatársa:
Bodori Anna. Díszlet: Fehér Miklós m. v.
Jelmez: Kállai Judit. Zenei vezető: Bolba
Lajos. Dramaturg: Vinkó József.

Szereplők: Újréti László, Kaló Flórián,
Straub Dezső, Vogt Károly, Kállay Ilona,
Voith Ági, Pálos Zsuzsa, Kránitz Lajos,
Makay Sándor, Geréb Attila, Turgonyi Pál,
Jancsó Sarolta, Vész Ferenc.

Voith Ági (Lene) és Kránitz Lajos (Rogers) az Éjféli lovasban (MTI fotók)


