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A szabadtér
ellentmondásai

Nyári előadások külföldön és idehaza

Csak néhány ház és egy termetes barokk
templom különíti el a Raguzai Köztársa-
ság két nagy drámaírójáról, Marin
Drzicről és Ivan Gundulicről elnevezett
tereket Dubrovnikban. A reneszánsz
reprezentánsa, Drzic és a reneszánsz-
barokk közötti átmeneti időszak írója,
Gundulic életművét alig egy évszázad
választja el. Ez az alig egy évszázad volt
Dubrovnikban, a dalmát tengerparton és a
közeli szigeteken a délszláv nemzeti
dráma és színjátszás kialakulásának és
felvirágzásának kora. Különböző jeles
események-kor, családi ünnepeken
alkalmi, zömmel műkedvelő társulatok
játszották a nemzeti és a nemzetivé
átültetett külhoni darabokat. Családias
hangulatú szabadtéri előadások születtek a
paloták udvara-

ban, a köztereken. Akárcsak ma is, az
idén immár harminckettedik alkalommal
megrendezett ünnepi játékokon, ame-
lyeken most már hagyományosan a dráma
mellett a tánc és a zene is főszerepet kap.

Dubrovniki Kávéház

A színjátékok fő helyszínei természetesen
a két drámaíróról elnevezett terek. Idén
Krleza Areteusa, Goldoni Kávéháza Drzic
Dundo Margjéja, Bond Learje, Vojnovié
Dubrovnik-trilógiája, Marinkovic Glóriája

és Y. Mishima Madame de Sade-ja szerepelt
a drámai programban. Én a Kávéházat

láthattam, amelyet a dubrovniki színház
társulata mutatott be a Gundulic téren
(ahol például a Dundo Marojét is
játszották!).

Ez a tér a városka egyik leghangulato-
sabb, szabálytalan alaprajzú, az északi
felén kiszélesedő, a délin egy keskeny,
dombra felkúszó utcába szűkülő tere,
amelynek közepén áll az író szobra. A tér
kettős, egy-egy színházi napon hármas
életet él. Délelőtt itt van a piac, délután-
este kikerülnek a körben sora-

kozó kávéházak, vendéglők asztalai-
székei, a színházi előadások napjain ezek
helyét a nézőtér foglalja el.

Már az is lenyűgöző, hogy a déli ha-
rangszó után, amikor a piacosok elhagy-
ják a teret, három-négy ember egy óra
alatt elrámolja a standokat, megtisztítja,
lemossa a fehér márványlapokkal borított
teret. Csak a szobor talapzatán vagy a
sarkon álló díszkút tetején felejtett egy-
egy dinnyehéj, óriási barack árulkodik
arról, hogy itt néhány perce még zöldsé-
get és gyümölcsöt árultak. Még lenyűgö-
zőbb az, hogy délután megjelenik né-hány
fiatalember meg teherautó, s pár óra alatt
felépítik az ötszáz személyes nézőteret,
amelyet természetesen az előadás után
azonnal lebontanak. Hiszen másnap is
lesz piac, s ugyanezekből az elemekből a
következő napon más helyszínen újabb
előadásokhoz kell tribünt kialakítani.

Természetesen a játékteret, a „díszletet"
maga a tér adja. Az a bolt, ahol nap-
közben húst mértek, estére kávéház lesz, a
fölötte levő tetőteraszon szórakoznak
leleplezésük előtt a kártyázó urak, a mel-
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lette levő házban, illetve az ettől egy
mellékutcával elválasztott többiben talál
helyet a játékház-tulajdonos, a fodrász, a
táncosnő. A sarki díszkút magától érte-
tődően „játszik".

A darabot némileg átalakították. Min-
denekelőtt helyi környezetbe és 1911-be
helyezték a történetet, ennek megfelelően
horvát neveket adtak a szereplők-nek. A
kávéházban örökké nyüzsgő élet folyik, a
boltban megfordul a soknemzetiségű
városka minden nációja, a magyartól a
bosnyákig, az osztráktól a szerbig. A
vendégek jönnek-mennek, előttük,
közöttük folynak az események,
teljesedik ki Don Marzio, az előadásbeli
nevén Luksa polgár intrikálása. Attól,
hogy nem csupán egy zártkörű, nemesi
társaságban, hanem egy polgári nagy
nyilvánosság előtt zajlik a főszereplők
közötti konfliktus, megváltozik, megnő
az intrika, a társadalmi ranglétrán való
lecsúszás jelentősége.

A rendező, Tomislav Radic a mellék-
szereplők sokaságának színrevitelével
sokszínű társadalmi hátteret ad a játék
cselekményének. A kávézgató polgárok
családi torzsalkodásai, az asztaltársasá-
gok egymás közötti villongásai jelzik: a
békebeli béke nyugalma csupán ál-
nyugalom, a felszín alatt erősebb indu-
latok dolgoznak. Ebben a közegben a
főszereplők társadalmi-anyagi helyzeté-
nek ingatagsága egy egész társadalmi ré-
teg ingatagságát érzékelteti. Luksa polgár
nem csupán egy fecsegő, a szájára lakatot
tenni nem tudó, ám alapjában véve nem
rosszindulatú intrikus, hanem akaratlanul
is a besúgórendszer része, segítője, sőt az
sem kizárt, hogy provokátor. A játék
megtartja és maximálisan kiaknázza a
Goldoni-darab komikus lehetőségeit,
ugyanakkor a hétköznapi anyagi-szerelmi
praktikák nevetséges útvesztői-ben
bolyongó főszereplők körül egyre
komolyabb, fenyegetőbb lesz a helyzet.
Amikor kiderül az intrikáló Luksa polgár
nem éppen tisztességes szerepe, hiába
kergetik el a kávézó felháborodott ven-
dégei, az magától értetődően visszatér, őt
nem lehet soha sehonnan kidobni, neki
továbbra is törzshelye van a kávé-házban,
s ezután is a többiek fizetik ki a kávéját
és briósát.

A dubrovniki társulat minden való-
színűség szerint nem tartozik az ország
kiemelkedő színházai közé. Ám az
előadás egységes, jó színvonalú volt,
olcsó megoldásokat, ripacskodást, felü-
letességet, lazítást még nyomokban sem
lehetett felfedezni a színészi vagy a

rendezői munkában. Pedig csak három-
szor ment az előadás, és összesen ezeröt-
százan láthatták!

De a színház és a fesztivál közügy
Dubrovnikban és környékén. Nemcsak az
idegenforgalom és az ezzel járó anyagi
haszon miatt, hiszen például a Kávéház
előadásán csak elvétve ült külföldi, és
kisebbségben voltak a hazai turisták is. A
közönség a színészeket ismerősökként
fogadta, de nem volt operettes belépő és
tapsprovokálás. S ez természetes abban a
- hallatlan nyüzsgésben is - családias,
intimnek nevezhető kapcsolatban, amely
nyaranta Dubrovnikban jellemzi a mű-
vészek és a lakosság együttélését. Ennek
a harmonikus együttélésnek persze az is
az oka és feltétele, hogy az emberek álta-
lában hajlamosak a színházasdira. Nem a
műkedvelősdire gondolok, hanem arra,
hogy másféleképpen, ha úgy tetszik
teátrálisabban élik meg hétköznapjaikat
is, meg az ünnepeiket is. Az az ünnepség,
amelyet a tengerparti városok közötti
vízilabda-bajnokság első helyezettjének,
a dubrovniki csapatnak rendezett a lakos-
ság - s amelyen a város apraja-nagyja
nemre való tekintet nélkül részt vett -,
egy modern, a barokk katedrális lépcsői-
ről celebrált, de igencsak laikus, a kor
technikai apparátusával végbevitt szer-
tartásjáték volt.

Térhez a darabot vagy darabhoz
a teret?

Mindezt persze nem csupán a kitekintés
céljából elevenítettem fel, hanem min-
denekelőtt az itthon is értékesíthető ta-
nulságok kedvéért. Mediterrán szellemet,
kedvet és életmódot nem lehet a hazai
művészeti és kulturális életbe át-
plántálni, de jó pár dolgon érdemes el-
gondolkodni. Azon például, miért nem
olyan közügy egy-egy városunkban az ott
szervezett nyári színházi esemény, mint
jó pár külföldi országban? Jól is-mertek a
válaszok: bejáratlan, új még a
kezdeményezés, túl kicsi vagy túl nagy a
helység kulturális életének, gazdasági
fejlettségének színvonalához mérten,
avagy elszigetelődő vagy országos mé-
retekben gondolkodó a vállalkozás.

De ennél jobban foglalkoztat a szabad
tér problémája. Az, hogy milyen térben
lehet és érdemes szabadtéri előadást tar-
tani? Csak a hangulatában, stílusában a
környezethez illő darab adható-e elő
szabadtéri helyszínen? Vagy másképpen
megközelítve, mekkora szerepe van az
építészeti térnek, a természeti környe-
zetnek egy darab, egy előadás sikerében?

A dubrovniki Kávéház attól lett olyan
elementáris hatású, hogy helyi környe-
zetbe ültették át a darabot, s a Dundo
Maroje is otthon van az ottani kövek kö-
zött - azaz nemcsak érdekes, jól vagy
kevésbé jól bejátszható színhelyet adnak
a terek, az utcák, hanem sajátos többlet is
a hazai környezet. Ez azt jelentené, hogy
csak olyan darabot érdemes be-mutatni,
amelynek valamilyen köze van a helyhez,
a hely szelleméhez? Botorság lenne ezt
állítani. Hisz akkor hogy játszhatnák el a
Hamletet, a Leart a bástyákon, a várfalak
tövében, a kazamatákban, hogy ismét
dubrovniki példákat említsek. Ebben az
esetben ugyanis tényleg csak az építészeti
adottságok megfelelése indokolja a
művek éppen ott történő előadását.

Túl egyszerű lenne azt mondani, hogy
végül is mindig az eredmény igazolja azt,
mit hol lehet előadni. Mert bár van példa
arra, hogy olyan darabok, amelyeket
eddig csak zárt térben tudtunk el-
képzelni, szabadtéren, méghozzá termé-
szeti környezetben is elsöprő erejűek - a
boglárlellei Godot-ra várva vagy A nők
iskolája -, az esetek többségében a tér-nek
meghatározó szerepe van, kell legyen a
darabválasztásban. Nyilvánvaló, hogy a
táci Gorsium mindenekelőtt az antik vagy
az ezek ihlette művek előadásához nyújt -
az újabban hangoztatott kifogásokkal
ellentétben - kitűnő játék-teret, hogy a
Lenkey tábornok jobban érvényesül az egri
várbástyán, mint a Líceum udvarán, hogy
a szegedi Dóm előtt nem lehet eljátszani
a Tell Vilmost (mást se nagyon, de erről
később!).

A rendezőt, a tervezőt, a színészeket
különösen inspirálhat a megszokottól el-
térő színházi tér. Például az egervári esték
műsorából a tavalyi Gömböt úr és a Csodá-
latos vargán, az idei Amphytrion térszer-
vezése, szcenikája annyira a várudvar
adottságaihoz igazodott, hogy a produk-
ciók szinte eljátszhatatlanokká váltak a
különböző - a minimális technikai fel-
szereltséget is nélkülöző - falusi, üdülő-
helyi szabadtéri színpadokon.

Másfelől viszont a színházi emberek
nem élnek eléggé a terek adta lehetősé-
gekkel, s ezt ugyancsak az egervári elő-
adások példázzák, hogy csak az idei A
hallgatag hölgy című produkciót említsük,
amelynek díszlete még a tájhelyek sivár
színpadjain is csúnyának hatott, nemhogy
Egervárott, s ráadásul funkciótlannak is
bizonyult. Példáinkat bár-melyik
szabadtéri helyszínről vehetnénk.
Különösen bántó a szentendrei előadások



térbeli megoldatlansága, mivel a játékok
szcenikai megoldását a városka főterének
építészeti együttese meghatározza.

Míg például Goldoni Kávéházának

1974-es szentendrei előadásában minden
ház, kapualj, ablak kitűnően játszott,
beleértve a térbe torkolló utcácskákat is
(máig emlékezetes Jordán Tamásnak, az
örökké álmos szolgának gyakori és na-
gyon hosszú bejövetele a nézőkkel
szemközti utcácska mélyéről!), addig
például a néhány éve játszott La Mancha
lovag/a idegennek hatott a páratlan építé-
szeti környezetben. De a tavaly-tavaly-
előtti Bunda Maroje meg az idei Mukányi
is csak ötletszerűen használta ki a tér
adottságait.

Általános térszervezési problémának
tűnik, hogy bizonyos - gyakran művé-
szeten kívüli okokból - egyszer s min-
denkorra rögzített a nézőtér-játéktér vi-
szony, s így épp az a rugalmasság, va-
riálhatóság vész el, ami egyik fő vonz-
ereje és sajátossága lehet a szabadtéri elő-
adásoknak. Ez viszonylag a legkevésbé a
gyulai várra igaz, hiszen itt a színpad-nak
használt térfél építészeti tagoltsága eleve
nagyfokú szcenikai szabadságot biztosít.
Különben Gyula és Pécs az a két város,
ahol nem csupán egyetlen helyszínre
korlátozódik a szabadtéri színház, ahol
szinte az egész város részese a nyári
idénynek. Gyula arra is jó példa, hogyan
lehet mindig új és új, a választott darab
jellegének megfelelő környezetet
felfedezni egy-egy produkció színhelyéül,
hiszen az Universitas együttes minden
bemutatóját - még ha ugyan-azon a
helyszínen is - más és másképpen
szervezett térben játszotta. Ez a lehetőség
elvben a legtöbb szabadtéri produkció-nál
adott, ám a legritkább esetben törekednek
ennek kihasználására a rendezők,
szervezők.

A kötött nézőtér-színpad felosztás a
legmerevebb Szegeden, ahol az óriási tri-
bünnel beépített és elcsúfított Dóm tér
mindenre jó, csak színházi előadásokra
nem. Évek óta egyre többen állítják, hogy
a szegedi Dóm téren kialakított és a
művészi gigantománia megtestesítője-ként
terpeszkedő szabadtéri színpad
alkalmatlan főleg a prózai előadások tar-
tására, és nem más, mint egy rég túlhala-
dott kultúrpolitikai koncepció megteste-
sítője. A kultúra demokratizmusa nem azt
jelenti, hogy egy-egy produkciót egy-
szerre hat-nyolcezren láthatnak, hogy egy
évadban több mint százezer jegyet adnak
el, ha egyszer olyanok a körülmények,
hogy a színpadhoz közel ülők éppen

úgy, mint a távol ülők, más-más okból
ugyan, de egyként alig élvezhető pro-
dukciót kapnak, s ez a zenés és a prózai
művekre egyaránt érvényes.

Amikor a gazdasági életben előtérbe
kerül a túlméretezett gazdasági egységek
hatékonyságának radikális felülvizsgálata,
illetve a kis- és középüzemek-vál-
lalkozások működésének elősegítése, itt
lenne az ideje annak, hogy a kulturális
életben is felülvizsgálják az óriásüzemek
működését, illetve a kizárólag nagy-üzemi
működésre berendezett színházi struktúrát.
A Szegedi Szabadtéri Játckok gyökeres
reformja nem odázható el, az intézmény
gazdasági, művészi deficitjéről maguk a
vezetők is nyilatkoztak nemrégiben. Hogy
a gondok sokasága közül csak kettőre
utaljak: az egy-öntetű szakmai elismerést
kiváltó Ivan Szuszanyin meg a méltán
elmarasztalt Tel l Vi lmos egyaránt gyér
közönséget vonzott - legalábbis szegedi
méretekhez, illetve a nézőtérmonstrum
állagmegőrzésének évenként rohamosan
növekvő összegéhez képest.

A Teli Vilmos képtelensége

Az idei szegedi prózai bemutató az egész
vállalkozás csődjét bizonyította. A
darabválasztás, a szcenírozás, a rendezés,
a színészi munka egyként hibáz-tatható
abban, hogy az idei nyár egyik
leggyengébb teljesítménye Szegeden szü-
letett meg.

Már önmagában az is képtelenség, hogy
Schillernek ezt a havasok tágasságában és
szorításában játszódó s a ter-
mészetközelséggel is a szabadságvágyra
utaló drámáját a Dóm előtt, épületek közé
bezártan játsszák el.

Ismét egy külföldi példát szeretnék
felidézni. A Haramiákat láttam húsz éve az
NDK-ban, az Elba-parti Rathen Fel-
senbühnéjén. Ez a színház egy szikla-
katlanban van, a színpadot hátul 5o-6o
méter magas sziklafal, kétoldalt mene-
dékesebb hegyoldal keretezi. Ebben a
környezetben természetesnek hatottak az
összeesküvők jelenetei, a rajtaütések, a
harci epizódok, a természetben - erdő-ben,
parkban - játszódó jelenetek, ugyanakkor
csupán a természet adta tér-tagolást
kihasználva, díszlet nélkül, né-miképpen
stilizáltan a belső helyszíneket is
megteremtették. A színészek a sziklafalon
épp olyan ügyesen másztak föl és le, mint
ahogy kitűnően lovagoltak, és a nézőtér
méretei, a katlan jó akusztikája jóvoltából
természetes hang-

jukon, minden erősítés nélkül is kitűnően
visszaadták Schiller gondolatait.

Ezzel a példával persze nem azt akarom
állítani, hogy Schiller darabjait csak
sziklák között lehet eljátszani, de azt
mindenképpen, hogy a darab szellemével
ellentmondó környezetben nem lehet. A
rendező, Ruszt József is utalt a televíziós
interjújában arra, hogy a Tel l V i l mos ma
már sehól - se kőszínházban, se
szabadtéren - nem játszható naturális
hűségű díszletek között, de ez nem azt
jelenti, hogy bármilyen szcenikai-építé-
szeti közegben igen. Még akkor sem, ha
ma a szabadságvágy megfogalmazása
komplexebb, áttételesebb fogalmazás-
módot kíván.

A darab lényegét tekintve népdráma, ám
a mű jelentős részét intim jelenetek sora
teszi ki. Mindenkor a társadalom
hangulata, a rendező ízlése határozza meg,
melyik rétegét erősítik fel az elő-adásban.
És természetesen a technikai adottságok.
Szegeden a színpadi méretek kedveznének
a népdrámának, de a nagy tömegek, a
lélektelen statiszták sokaságának
hagyományos szerepeltetésétől a rendező
eltekintett, igazi, élő tömeg
megszervezésére pedig, úgy látszik, sem
kedve, sem energiája nem volt. Így a
kamarajelenetek kerültek az előadás kö-
zéppontjába, ezek viszont ebben a térben
meghalnak.

Ruszt és a tervező, Csikós Attila azt az
ellentmondást, ami a darab helyszíne és a
Dóm téri adottságok között van, illetve
amit a darab kettőssége jelent, úgy próbálta
feloldani, hogy a díszlet jelzésesen utaljon
a természeti környezetre, de alapjában
véve elvont legyen. A színpadi építmények
olyan hatásúak voltak, mintha fa-
rönkökből, gerendákból ácsolták volna
őket, ugyanakkor ezeket az építményeket a
sűrűn váltakozó jeleneteknek meg-felelően
hol itt, hol ott óriási fehér paravánokkal
takarták el. Ezekre a fehér felületekre
időnként hangulatos ábrákat vetítettek, a
vihart, a tragédia csúcspontját és egyéb
fontos információkat jelezendő.

Maga az ötlet is megkérdőjelezhető,
hiszen egyrészt ez a kettősség nem emeli
meg, nem teszi általánosabb érvényűvé a
darab igazságát, másrészt ezzel a meg-
oldással sem sikerült semlegesíteni a Dóm
nyomasztó és idegen árnyként az előadásra
nehezedő képét. Ám a díszlet és a
díszletezés kivitele az ötlet használha-
tóságáról táplált maradék illúziónkat is
eloszlatta. A roppant silány kivitelezésű
díszlet önmagában is elkeserítő látványt
nyújtott, hát még az a kínosan lassú



cipekedés, ahogy a díszletezők a hatalmas
paravánokat kénytelenek voltak állan-
dóan ki és be hordani, talponmaradásuk-
kal bíbelődni. Egy ilyen technikai meg-
oldás a legkitűnőbb előadást is tönkrete-
szi, nemhogy az olyat, amelyben nyoma
sincs a rendezőre máskor oly jellemző
pontos drámaértelmezésnek, az előadás-
ritmus, a zeneiség, a polifonikusság, a
jelenet- és szerepívek megteremtésének.

Ruszt rendezéseiben mindig kiemel-
kedően fontos szerepe van a zenének. Ez
alkalommal a zenének nem dramaturgiai
funkciója volt, hanem az elviselhetetlenül
lassú átdíszletezések idejét kel-lett
kitöltenie, illetve egy érthetetlen lát-
ványeffektus aláfestőjeként szolgált. Az
előadás bizonyos pontjain ötlettelen ko-
reográfiára, hevenyészetten megoldott
táncbetéteket használta rendező : az indí-
tó képben a tánckar mintegy letáncolta a
darabot, a viharjelenetkor megtestesítette
az elemeket, máskor csak a jelenet-váltás
idejét színesítette.

Amiről eddig szóltam, azok közvetve
vagy közvetlenül mind a tér adottságaiból
következtek. Áz ilyen körülmények
között zajló előadásban alig jut figyelem
és energia magára a műre, annak színészi-
rendezői értelmezésére, megvalósítására.
Azokra a - gyakran bosszantó, még
gyakrabban kifejezetten nevetséges -
következetlenségekre, amelyek a szöveg
és a helyszín közötti ellent-mondásokból
és a dramaturgi-rendezői
figyelmetlenségekből adódtak, nem is
érdemes szót vesztegetni. Annál inkább
arra, hogy kitűnő művészek egész sora
jobb ügyhöz méltó buzgalommal és ko-
molysággal vett részt egy hiábavaló pro-
dukcióban. Mindegyik művész a maga
megszokott stílusában és a lehetőségek
szerinti legjobb formájában teljesítette
feladatát, de jobb esetben is csak magá-
nyos alakításcsírák születtek, egységes
előadás nem. Mintha a Szegedi Szabad-
téri Játékok stílustalan stílusának paró-
diája lett volna ez a Toll Vilmos! Ebben a
vállalkozásban a szegedi szabadtéri gi-
gantomániájának áldozatává vált a dráma.
a rendező, de még inkább a színészek. A
nézőkről nem is szólva!

„ M i , franciák Boglárlellén

A kaposvári színház nyári előadásai vi-
szont - bár teljes mértékben szabadtéri,
természetközeli környezetben tartják
őket a boglárlellei kápolnák tövében'-
sajátosan intimek. Ez éppen úgy igaz
Beckett Godot-ra várvájára, mint az idei
premierre, Moliére A nők iskolájára.

holott papírforma szerint egyik sem ki-
fejezetten szabadtérre termett produkció.
A Beckett-mű nem más, mint egy kí-
sérleti szituáció, amelyhez az egyetlen
absztrakt fa és a zártságban érzékeltetett
végtelen tér jobban illik - gondolnánk -,
mint a dús vegetációjú kertben felállított
dobogó. Ám éppen az élő fák és a
karéjukban egy szürke körfüggönnyel
határolt sivár tér közepén álló stilizált fa
ellentéte új dimenzióba helyezi a művet s
az előadást. Játék és valóság, kísérlet és
élet kettőssége fejeződik ki a látvány
kettősségében, s részben ettől erősödik
fel a mű abszurd komikuma, ettől válik
még átélhetőbbé a darab és az előadás
gondolatisága. . .

Ha a Moliére-színpadra gondolunk,
háttérként aligha egy dús lombozatú fák
ágai közt átsejlő élénkvörös barokk ká-
polna képe jut eszünkbe. A nők iskolájá-
nak szerzői előírása például így szól: Szín:
városi tér.

A színpadon viszont élénkvörös, a
templom színével egyező színárnyalatú
faházikó áll, amolyan nyári lak, amely
mint egy játékdoboz szétnyitható, belül
kétszintes lakásbelsővel, s amelynek min-
den ablakán-ajtaján az előadás egyik fon-
tos szcenikai elemeként használt esslin-
geni redőny van. A színpad gondosan el-
simított homokpadozatán a lábnyomok
jól kivehetők. Elöl, a színpad két oldalán,
mintha egy nézőtérszéles lugas vezetne a
házikóhoz, két szembenéző pad. A
házikóra és a lugasra felfutó műlomb
belevész a színpadot körülvevő élő fák
lombjába. Á díszlettervező Szegő György
azzal, hogy a környezet és a díszlet
egyetlen, szervesen összefüggő, mégis
elkülönülő teret képez, hogy a ház színe
megegyezik a háttérként adott templom
színével, hangsúlyozza a természeti kör-
nyezet és a játékkörnyezet egymásból
következését és különbözőségét, s ezzel a
Beckett-előadás kapcsán említett kettős-
ség jelenik meg itt is: a játék és valóság
egyidejű, egymásba átjátszó és hangsú-
lyozott jelenléte, annak a művészi alap-
állásnak képi kifejeződése, miszerint
minden, ami a színházban történik, ró-
lunk szól.

Babarczy László darabértelmezése és
rendezése is ezt sugallja. Álighanem az
adott szabadtér jellege is közrejátszott
abban, hogy a rendező - a darab szokásos
értelmezési dilemmáin túllépve - radiká-
lisan új olvasatát adta a műnek. Ahogy a
díszlet nem városi teret ábrázol, úgy a
szereplők sem a városi polgárság képvi-
selői, hanem vidékiek. Ha úgy tetszik, a

társadalmi ranglétrán a polgárokénál
eggyel alacsonyabb fokon állók: már
nem parasztok, de még nem polgárok.
Ennek megfelelően a szolgák sem az oly
jól ismert, a városi élet minden furfang-
jában, gazságában eligazodó, azt kihasz-
náló jég hátán is megélők, hanem inkább
- mai szóhasználattal - a társadalom peri-
fériáin vegetáló ösztönlények. Azaz a
darabbeli társadalmi hierarchia lefoko-
zódik, s egyben az így kialakult figurák
általánosabb érvényű tartalmakat hor-
doznak.

Ebben a megközelítésben ugyanis Ar-
nolphe annak a rétegnek a képviselője,
amely a társadalmi mobilizáció során, a
megváltozott anyagi-gazdasági körülmé-
nyei következtében megváltozott helyet
foglal el a társadalom szerkezetében is.
Ám az anyagi gyarapodás általában nem
jár együtt az emberi belső értékek gyara-
podásával, s ez végső soron visszahat az
elsődleges fejlődésre is. Az úrhatnámság,
a kivagyiság, az önteltség, a butaság,
mindenféle egyéb személyiség- és visel-
kedéstorzulás gyakori és tipikus követ-
kezménye az újgazdagságnak, a hirtelen
jött rétegváltásnak. Az előadás Ar-
nolphe-ot éppen ebben az átmeneti álla-
potban ábrázolja, s ettől a darab nem
csupán egy idősebb férfi és egy fiatal lány
kapcsolatáról, egy háromszögtörténet-
ről, a férjek örök, szarvaktól való félel-
méről szól, hanem ezeken keresztül a
gyökereit vesztett ember identitás-zava-
rairól is.

Ebben a lefokozott hierarchiájú elő-
adásban a moliére-i rezonőr, Chrysalde
sem lehet az elvont erkölcsi szentenciák
felmondója, hanem a földközelibb, ám
Arnolphe-énál nem kevésbé megkérdő-
jelezhető igazságok hirdetője. Oronte,
Horace apja egyenesen paraszti figura,
olyan nagygazda, akinek gondolatait
mindenkor a gyakorlatiasság igazgat-ja.
Vele szemben a fia a megtestesült
infantilizmus, érzelmei, kitartása, egzisz-
tenciája egyaránt labilis.

Ahogy Arnolphe Chrysalde, Oronte és
a többiekhez képest pozitív irányú
devianciát mutat, a két szolga, Alain és
Georgette negatívat. Arnolphe élet-
módja, lehetőségei, vágyai jóval gazda-
gabbak, mint társaiéi, a szolgákéi viszont
jóval szegényesebbek, primitívebbek.
Míg Arnolphe a szellem fegyverével har-
col, cseleket eszel ki, kombinál, addig a
szolgák csupán testi erejükre hagyatkoz-
hatnak, a parancsot is alig értik meg, s
végrehajtani is éppen hogy tudják. Ar-
nolphe csupa szellemesség, virtuózan



Rajhona Ádám (Arnolphe) és Csonka Ibolya (Ágnes) A nők iskolája boglár-
lellei előadásában

Spindler Béla (Horace) és Rajhona Ádám (Arnolphe) a Moliére-vígjáték-
ban (MTI fotó - Ilovszky Béla felvételei)

bánik a szavakkal, emberi kapcsolataiban -
még leghevesebb érzelmi viharai idején is
- igyekszik a jómodor határain belül
maradni. A szolgák inkább makognak,
mint beszélnek, dühük, haragjuk épp úgy,
mint egymás iránti vonzalmuk csak az
azonnali, kontrollálatlan cselekvésben
nyilvánul meg.

Az egyetlen szilárd pont ebben a
konstrukcióban Ágnes, akinek emberré
válási folyamata áll az előadás közép-
pontjában. Arnolphe és Horace egyaránt
csak birtokolni akarja a lányt, s ehhez a
céljukhoz eltérő érzelmi és valóságos zsa-
roló, kényszerítő eszközöket használnak. E
kettős szorításban ébred rá a maga erejére
Ágnes. Az előadásban egyik férfi sem
lehet ennek az öntudatra ébredt embernek
a társa. Agnesnek ezután a maga lábára
kell állnia, a maga útját kell járnia,
magának kell megkeresnie a hozzá méltó
társat.

Ez a látszólag spekulatív gondolati-
dramaturgiai koncepció minden didakszis
nélkül, hallatlanul erős játékosságban
jelenik meg az előadásban. Őlyan ele-
mentáris, ugyanakkor fegyelmezett já-
tékkedv, a rendezői, színészi ötleteknek
olyan pergőtüze és ökonómiája kápráztatja
el a nézőt, amellyel magyar színházban
alig lehet találkozni. Nem egyszerűen arról
van szó, hogy jó az előadás, hogy sokat
kell és lehet nevetni, hogy ki-használják a
szituációk humorforrásait, hanem arról,
hogy nincs egyetlen olyan pillanat, a
szövegnek egyetlen olyan szava, mondata,
a szituációknak egyetlen olyan
momentuma, amely ne lenne szoros
kapcsolatban a szöveggel és egymással,
ami ne a helyzetekből és a figurák
jelleméből, cselekedeteiből következne.
Szó, gesztus, mozdulat, látvány egymást
értelmezve, a szöveg alapjelentésén túl-
mutató jelentésrétegeket hordozva,
asszociáltatva teremti meg ezt a teljesít-
ményt. Ezt szinte röstelkedve írom le,
hiszen ez lenne a természetes, ám szín-
padjainkon oly ritkán találkozhat az em

ber a gondosságnak ezzel a fokával, hogy
ujjongva örül a kivételes eseménynek.

Az egyes színi megoldások, ötletek oly
szervesen illeszkednek a darabhoz, hogy
különálló elemzésük értelmetlen lenne.
Mégis hadd említsem meg az öt redőny
együttes és külön-külön pontos és
szellemes „játékát"; Árnolphe-nak - mint
egy határőrnek - homokgereblyéző
mániáját; azt, ahogy minden férfi, aki Ág-
neshez közeledik, nagy játék babát akar
ajándékozni neki. Külön kell szólni a
végső leleplezés- és félreértéstisztázás-je-
lenetnek ősi, mégis kitűnő megoldásáról: a
színpad jobb és bal oldalán áll Oronte és
Chrysalde, középen a többiek. Ahogy a
szélen állók felváltva, egymástól kapva el
a szót elmesélik Agnes történetét, a
középen állók az éppen beszélő felé egy
ütemre ide-oda rántják a fejüket. Mint egy
bohócszámban, itt is meg kell ennek a
ritmusnak szakadnia, érzi ezt a néző is, és
fordulóról fordulóra egyre jobban drukkol
a nézőtér, várja az attrakciót. A színészek
a végsőkig fokozzák a feszültséget, s
amikor a közönség már-már beletörődik a
monotóniába, hirtelen mégis „elvétik" a
ritmust: Chrysalde után ismét ő szólal, de
a szereplők természetesen Oronte-ra
néznek. Ez az egyetlen epizód is jól
mutatja, az előadás nemcsak önmagában
megszerkesztett, hanem szokatlanul jól
kötődik a közönség reakcióihoz is.

Az is ritka eset, hogy minden színészi
alakítást csak dicsérni lehessen. Rajhona
Ádám tökéletesen az az Arnolphe, akiről
ez az előadás szól. Rajhona nemcsak
nagyszerű intellektuális színész, hanem
kitűnő clown is. Az ő Arnolphe-ja nem
lesz a darab végére megtört, becsapott,
elhagyott tragikus figura, Rajhona kímé-
letlen ezzel az alakkal szemben, megmu-
tatja elveinek tökéletes képtelenségét
csakúgy, mint eszközeinek, magatartá-
sának képmutató alamusziságát. De azt is
érzékelteti, hogy az események irányítása
egy idő után kicsúszik a kezéből,

ettől egyre bizonytalanabb helyzetűvé
válik, s egyre kapkodóbbak lesznek em-
beri reakciói. Rajhona egyszerre tudja
kívülről és belülről megmutatni az általa
játszott figurát, elidegeníteni és közel
hozni, s ezúttal is egyszerre teszi nevet-
ségessé és szánnivalóvá Arnolphe-ot.
Bravúros beszédtechnikájával, ritmusér-
zékével, poentírozó képességével, ka-
rakterisztikus mozgásával az előadás
stílusának meghatározója.

Spindler Béla a moliére-i szerelmes ifjú
nem túl hálás szerepéből teremtett
bravúros alakítást. Szinte repül a színpa-
don; beszédhangját több hanggal feljebb
vitte, a szöveget modorosan mondta,
jellemét jól kifejező sálja úszott-lebegett
utána. (Az alakokat jól jellemző ruhákat
is Szegő György tervezte.) Úgy adta egy
szerepkör paródiáját, hogy közben az elő-
adás koncepciójával egyezően tökélete-
sen kifejezte Horace infantilizmusát.
Nem véletlen, hogy éppen a fiatalabbak,
a tizen-huszonévesek reagáltak legerő-
sebben minden megmozdulására.

Csonka Ibolyának jutott a legnehezebb
szerep. Ő ugyanis jóval kisebb mérték-
ben vehetett részt az általános jókedv
megteremtésében, mint a többiek, neki
öntörvényű fejlődési folyamatot kellett -
a darab szerkezetéből adódóan töredezett
jelenlétben - ábrázolnia. Ha a víg-játék
időnként elkomorult, és a komédia álarca
mögül kivillant a tragédiáé is, az Csonka
Ibolyának köszönhető. Á naiv
ártatlanságot megtestesítő Ágnes minden
szerepveszélyét elkerülte, fanyar humora
van, ám a legemlékezetesebb annak a
változásnak az ábrázolása, ahogy kiszol-
gáltatottságából szótlanul, száját össze-
szorítva, szinte testileg is a többiek fölé
magasodva lesz egyre keményebb, erő-
sebb. Csonka Ibolya színészi erejére és
mértéktartására már a szolnoki Pablito
nővérei-előadás őrült apácájának szerepé-
ben is fel kellett figyelni, ám ez a feladat
még több lehetőséget adott képességei-
nek felmutatására. A női lágyságot va-



lami roppant belső keménységgel ötvöz-ni
tudó színésznőt ismerhettünk meg benne.

Csákányi Eszter és Bezerédy Zoltán
szolgapárosát csak együtt lehet értékel-ni,
oly kitűnő és pontos összjátékot pro-
dukáltak. Mintha egyetlen, összegaba-
lyodott testté váltak volna, minden moz-
dulatuk a másiknál is rezonált, az ember-
állat-lét szorongatóan félelmetes és mu-
latságosan szánandó rajzát adták. Nem
csupán kiszolgáltatottak: primitívségük-ben
fenyegető erőszak van. Egy Moliérebe
oltott Calibant játszottak.

Remekül oldotta meg a rendezői kon-
cepcióból adódó, a szokottól eltérő re-
zonőrfeladatát Tóth Béla, míg a többiek,
Dánffy Sándor, Serf Egyed és Galkó Bence
egy-egy kitűnő epizódfigurát teremtettek.

Árnolphe-nak a darabbeli harmadik
felvonás harmadik jelenetében van egy
monológja a nők és a férfiak örök hábo-
rúskodásáról, egymásnak való kiszolgál-
tatottságáról. Amikor elhangzik az, hogy
mi, franciák - mármint a férfiak mindig
elvétjük a dolgokat, Rajhona Adám beül a
nézők közé. Ez a nem túl eredeti, itt mégis
kifejező és az előadás hangulatába illő
megoldás nem egyszerű gag volt, hanem
annak hangsúlyozása, hogy igen, „mi,
franciák", itt ülő nézők, mi magunk
vagyunk azok, akikről szól ez a játék. Ez a
művészi hitvallás és gyakorlat, a máról a
mához szólás hiányzik oly nagyon
általában - de nyáron különösen - a magyar
színházakban.

Schiller: Tell Vilmos (Szegedi Szabadtéri Játé-
kok)

Fordította: Vas István. Rendező: Ruszt
József. Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: Piros
Sándor. Koreográfus: Barkóczy Sándor.

Szereplők: Trokán Péter, Balázsovits La-
jos, Gábor Miklós, Balkay Géza, Ferenczy
Csongor, Horváth Sándor, Hetényi Pál,
Farády István, Kovács János, Safranek Ká-
roly, Mihály Pál, Tolnai Miklós, Fonyó
István, Mártz Tibor, Almási Éva, Tóth
Éva, Vass Éva.

Ma/lére: A nők iskolája (kaposvári Csiky
Gergely Színház Nyári Színháza Boglárlellén)

Fordította: Vas István. Rendező: Babarczy
László. A rendező munkatársa: Kardos Tibor.
Díszlet, jelmez: Szegő György.

Szereplők: Rajhona Ádám, Csonka Ibolya
f. h., Spindler Béla, Bezerédy Zoltán, Csáká-
nyi Eszter, Tóth Béla, Galkó Bence, Dánffy
Sándor, Serf Egyed.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Gyulai Nyár -
tanulságokkal

A Gyulai Várszínház programja idén a
Bartók-esteken kívül (lásd SZÍNHÁZ
szeptemberi számában) három prózai elő-
adást kínált: három magyar mű ősbemu-
tatóját. Gyula immár hagyományosan a
magyar történelmi dráma egyik jeles mű-
helye. Ezt a törekvését évek óta jelentős
művekkel és előadásokkal igazolta. Az
idei bemutatók azonban elmaradtak a
megszokott színvonaltól, a korábbi ered-
ményektől. Az okokat elsősorban a da-
rabválasztásban, a dramaturgiai munka
hiányában kell keresnünk. Az idei Gyulai
Nyár tanulságai arra hívják fel a figyelmet,
hogy szép és nemes feladat a magyar
dráma ápolása - de nem mindenáron.

A túszszedők

A túszszedők alapja klasszikus irodalmi
mű: Euripidész Oresztése. Ez a görög
irodalomban is magányos remekmű ihlette
meg Hubay Miklóst, a darab alcímének
tanúsága szerint: „Euripidész gondolatait
követve." Mi az, amiben Hubay Miklós
követi Euripidészt? Első-sorban a dráma
cselekményében: „Euripidész
Oresztészének a története ennyi: a
képmutató nagybácsi, hogy megszerezze
magának unokaöccse és húga országát,
igyekszik őket a törvény erejével ön-
gyilkosságra kényszeríteni; a halálra ítélt
fiatalok bosszúból elfogják álnok nagy-
bátyjuk világszép feleségét és kislányát; az
asszonyt kivégzik, a kislány nyakára kést
téve, büntetlenséget és szabad elvonulást
kérnek - ha ezt nem kapják meg, a kislányt
is kivégzik, és a felgyújtott fellegvár
romjai alá temetkeznek... A menthetetlen
helyzetet csak egy isteni közbelépés menti
meg, nagyon is emberi
kompromisszummal: a túsz és a túszszedő
házasságával." (Hubay Miklós: A
túszszedők, Új Írás, 1981/7.)

A dráma Euripidész szavaival kezdődik,
a szerzői utasítás szerint: „Elektra ...
valami érthetetlen szöveget dünnyög.
Görög szöveg. (Euripidész drámájának
első három sorát mondogatja magában. Á
világirodalom legszebb dráma-kezdő sorai
ezek. Illő, hogy ezzel kezdődjék az
előadás.)" Á darab cselekménye a
továbbiakban is követi a görög ere-

detit: Menelaosz elárulja a fiatalokat, ezért
azok megölik feleségét, a világszép
Helénát, és túszul ejtik leányát, Hermio-
nét. A végső megoldás csak isteni komp-
romisszumként születhet meg: Apollo
közbelépésével. Hubay azonban csavar
egyet a befejezésen: a hatalomra került
Őresztész megtizedelteti azokat a fiata-
lokat, akik szembeszálltak vele. Á darab
úgy végződik, ahogy indult: Őresztész a
földön fekszik, Elektra pedig Euripidész
szavait kántálja: „Nincs a világon olyan
iszonyat, nincs olyan fájdalom, amelynek
terhét az ember ne bírná elviselni. . ." A
nyitó- és zárókép azonossága sugallja azt
az írói kérdést, amely végső szerzői
utasításként hangzik el : „Szegény
Őresztész, lehet, hogy csak álmodta az
egészet?"

Hubay mai túsztörténetté asszociálta
Euripidész drámáját. Á véres görög le-
gendához mai párhuzamokat talált: a
terrorizmus világjelenségét. Műve törté-
nelmi parabola az ifjúság mindenkori
lázadásáról, a nemzedéki ellentétről, a régi
és az új eszmék harcáról. Trója a régi
eszmék szimbóluma, amelyet Őresztész
generációja elutasít magától: „Amíg ti
Trója alatt harcoltatok anyukáért, mi fel-
nőttünk. És semmi közünk Trójához, az
Iliászhoz. . ." Nem lehet véletlen, hogy
ezeket a szavakat éppen Hermione mondja
- a túsz -, aki paradox helyzeté-ben is
generációjával - a túszszedőkkel -
azonosul. Trója tehát „le van trojva", de
mi az, amiért az új nemzedék lázad? Mit
akar Elektra és Őresztész, Püladész és
Hermione? Milyen eszme jegyében, mi-
lyen cél érdekében lázadnak? Milyen
csoport, szekta, mozgalom elveit kép-
viselik? Az új eszme, a jövő szimbóluma a
fiatalok városa, amely Trója ellenképe
kíván lenni. „Ahogy most jön velünk
Hermione, jönnek majd mások is... Egy új
város felé, ahová neked nem lesz
bejárásod, Menelaosz. Á fiatalok városa
lesz az. Hét napig ott lent a földet harapva,
képzeletben felépítettem már minden
házát. Minden ház kilincsét ismeri a
kezem. Melegedtem minden ház tűzhe-
lyénél. Minden küszöbön azt mondták
nekem: „kerülj beljebb", „isten hozott,
Őresztész".

Milyen lesz a fiatalok városa, milyen
jövőt tervez az új generáció? - minderről
nem tudunk meg semmit. A dráma -
amely a fiatalok lázadásáról kíván szólni -
adós marad e lázadás tartalmával és cél-
jaival. Mindössze az eszközeit ismerjük
meg: a modern terrorizmus fegyvertárából
ismerős túszszedést. Öncélú, értel-


