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Pancsikolás
az orkesztrában

Foster-bemutató Szolnokon

A szolnoki I. Erzsébet-előadás immár a
harmadik kísérlet (I. Erzsébet: Pécsi Nyári
Színház, 1978; Silver Queen Saloon:
Balatonboglár, 1979) a szerző, Paul Foster
magyarországi meghonosítására vagy
legalábbis elfogadtatására. Tisztelet-
reméltó és dicséretes vállalkozás Szurdi
Miklósé, valamint a szolnoki társulaté,
mert ha minden előzményt nem is, de a jól
bevált hagyományokat annál inkább
nélkülözniük kellett az I. Erzsébet szín-re
vitelekor. Paul Foster darabja nem a
nálunk megszokott, ismert dramaturgiával
építkezik. Az I. Erzsébet rendezője nem
dolgozhat receptekkel - mond-hatnám -,
semmi biztos fogódzója nincs a darabon
kívül. Az eddig használt kulcsok egyike
sem nyitja a fosteri zárat, és nem mert az
olyan ördöngös, ha-nem mert annyira más
szerkezetű, mint a többi. Talán nem is
darabról, inkább forgatókönyvről kellene
beszélnem: Foster „darabja" nem irodalmi,
hanem tisztán színházi alkotás, ahogy egy
film forgatókönyve nem novella és nem
regény, hanem filmben elgondolt szöveg-
partitúra. Eredetileg egy konkrét társu-
latnak, egy konkrét társulatra, határozott
színházi koncepcióval íródott a „darab".

Nem irodalmi színház Fosteré, hanem
színházi irodalom. Elengedhetetlen, hogy
ezzel számoljon az, aki Foster-„darabot"

rendez. Szurdi Miklós nem mert elsza-
kadni az írott műtől, túlságosan tiszte-
lettudóan és hűségesen bánt az anyag-

Takács Kati a szolnoki I. Erzsébet címszerepében

gal. Nem hagyta magát provokálni, holott
Foster „darabja" egyértelműen kihívás.
Minél inkább elszakadt volna Szurdi az
eredeti változattól, annál inkább
megőrizte volna az író és műve szellemét;
minél inkább ránk igazította volna, annál
inkább megszólalt volna a „darab". Az
előadás történelmi illusztráció maradt,
ahelyett, hogy a mi viszonyainkra
érvényes, a mára értelmezett valódi
történelmi konfliktusok átélhető színházi
megfogalmazását kínálta volna.

Nem kétséges, annak, aki akár az I.
Erzsébet, akár a többi Foster-darab
megrendezésére vállalkozik nálunk, nem
csupán a szerzővel és a művekkel kell
megbirkóznia, hanem a magyar színházi
beidegződésekkel, ellenállásokkal is meg
kell küzdenie. Foster darabjai nem a
„kukucskáló" színház igényeit akarják
kielégíteni; nem is felelnek meg azok-nak
a kívánalmaknak, sőt éppen azok
ellenében és ellenére íródtak. A La Ma-
ma off-off Broadway színházának készül-
tek, olyan színháznak tehát, amelyben a
színpad és a közönség között nem
húzódik merev határ, s amelyben a nézők
- ha nem is tényleges - aktivizálása és
részvétele az előadásban döntő
fontosságú. Nálunk csak elvétve akad arra
példa, hogy az amatőr színházi mozgalom
ilyen újításait és eredményeit a hivatásos
színjátszás integrálja. Többnyire elnéző,
vállveregető reakciókat váltottak és
váltanak ki azok a próbálkozások,
amelyek egy ilyen vagy hasonló színházi
eszmény gyakorlati meghódítását tűzték
és tűzik ki célul. Az abszurd és groteszk
játékstílus még csak-csak szert tett
egyfajta presztízsre - nagy nevek
fémjelezték külföldön -, de a
hagyományos színházi kereteket kemé-
nyebben és következetesebben feszegető
avantgarde törekvések (például Gro

towskié, a La Mama színházé) egyáltalán
nem találtak utat a hivatásos magyar
színházhoz. Talán mert ezek nem voltak
beépíthetők; alapvető strukturális vál-
toztatásokat is igényeltek volna.

Éppen a szolnoki előadás példázza ezt
azzal, hogy nem sikerült a „kukucskáló"
kőszínház és a vándortársulatra illetve egy
szabadabb, nyitottabb színházra írott
darab ellentmondásait feloldania és meg-
oldania. Nem formális kérdésekről van
szó. Az I. Erzsébet hármas csavara nem
működhet hitelesen és elfogadhatóan az
adott, megmerevedett színházi
szerkezetben. Egy mai társulat egy
Erzsébet-kori társulat meg-megszakadó
előadását viszi színre a darabban. Ez nem
csupán az idősíkokkal való játékot jelen-
ti, hanem a hármas átalakulás játékát is -
kényszerítő és nyomasztó feltételek között
és mellett. A lehet, nem lehet rizikója a
darabon belüli társulat fő mozgatója és
motiválója.

Az ügyes, tetszetős, sőt puritán, de
mégis díszítőket, a hagyományos színházi
gépezetet igénylő és igénybe vevő díszlet
(fából készült, mozgatható, forgatható
lépcsős emelvények) eleve meg-öli annak
a „szegény színháznak" az illúzióját,
amely alapfeltétele a drámai
feszültségnek. Túl olajozottan, túl ma-
gától értetődően gördül tovább az elő-
adás, nem érzékeljük, nem érzékelhetjük a
darabban hangsúlyosan szereplő
színtérváltozásokat, a kényszerű abba-
hagyás és újrakezdés valódi kínjait, a
lemondás és remény dinamikáját. A dísz-
letnél maradva - a Csatornát naturalistán
jelképező medence-fürdő az orchester
helyén kolonc az előadáson, egyfelől mert
egy olyan állandóságot s egyúttal olyan
határt képvisel, amit nem tűr meg a darab,
másfelől, mert, ha már van, használni
illik, még olyankor is, amikor nincs rá
szükség. De sikertelen ötlet azért is, mert
épp akkor, amikor leginkább funkciója
volna (s amiért valószínűleg egyáltalán

kitalálták), a Nagy
Tengeri Csatánál, a spanyol Armada és az
angol tengeri flotta között csupán
gyermekded pancsikolásra - amit a
földszintről még csak látni sem lehet,
tehát követni sem - ad alkalmat, s nem
egy „valódi", döntő ütközet - esetleg
játékos - megjelenítésére. S az már csak
egy apróság a díszlettel kapcsolatban,
mégis zavaró, hogy a középső, Anglia
szigetét formázó, felhúzható-le-engedhető
plató nem kizárólag I. Erzsébet és az
angolok tartózkodási helye, hanem Medici
Kataliné is. Egy előadás-
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an, ahol látszólag koncepcionálisan
indennek megvan a helye, félrevezető,

rtelmezést nehezítő az ilyen következet-
enség, különösen ha épp a Szent Bertalan-
ji mészárlás zajlik „Anglia" alatt,
iközben Medici Katalin „Anglián" áll és

onferálja az eseményeket.
Az I. Erzsébet forgatókönyvi mivoltában

nem tragédia, nem komédia; műfajtalan
örténelmi játék. Sem hagyományos
selekménye nincs, sem hagyományos
rtelemben vett, fejlődő, kibontakozó
ellemei. Minden színész több szerepet
átszik, s egy-egy szerepen belül is többet:
mai színészt, az Erzsébet-kori színészt, s
int ilyen a korabeli színjáték valamelyik

iguráját. Feltehetően a fosteri
zereposztást, éppúgy, mint a darabot,
alamely határozott koncepció érdekében
s a rendelkezésre álló színészek
igyelembevételével szabadon lehet sőt
ell kezelni. Az I. Erzsébetet alakító
zínesz nem játszhat más szerepet - ez
gyértelmű. De szinte hasonlóan
gyértelmű - a szolnoki előadással ellen-
étben -, hogy Stuart Máriát sem lehet a
efejezés előtti jelenetig más, hangsúlyos
zerepben megjelentetni, mert így az a
illanat, amelyben megidézik őt Erzsé-
etnek (aki még sohasem látta, mert félt a
átásától), nem olyan jelentős és súlyos,
int amilyennek dramaturgiailag szánva

an. Továbbá a kikiáltó, a Bowyer
zemélye is kizárja, hogy éppen abban a
ulcsjelenetben, amelyben először
zakítják meg az előadást, ő legyen a fő
uritán, az előadást meg-akasztó és
ehurrogó hivatalnok. Egyéb-ként ezek a
arabbeli előadásmegszakítások a
egkevésbé megoldottak a szolnoki
lőadásban. Nem lehet bohóctréfát csinálni
puritánok megjelenéséből - a takarásból

lőbukkanva közös ruhában ugrándozik,
setlenkedik, makog a színen a két puritán,

nem lehet viccként értelmezni
özbeavatkozásukat, mert igenis egy
étében fenyegetett társulatról van szó,
melyet az ilyen közbeavatkozások,
etiltások egyszer s minden-korra
egszüntethetnek, tönkretehetnek.
ásrészt ezek azok a pillanatok, amikor a

ivatalos álláspont és művészi igazság
yíltan megütközik, amikor a cenzúra
alóságosan és fenyegetően megjelenik, s
mikor nekünk a nézőtéren ugyan-azt a
zorongást kellene átélnünk, mint a
arabbeli színészeknek: lehet-e folytat-ni
z előadást vagy sem. Szolnokon egy
illanatra sem rendülünk meg, szinte észre
em vesszük, hogy mi történik, annyira
omikus a puritánok bejö

vetele, következésképp annyira
jelentéktelen a társulat reagálása.

Hasonlóan megoldatlan a kivégzési
jelenet - holott itt az uralkodót szembe-
sítik saját „bűnével" (I. Erzsébetet Stuart
Mária lefejezési aktusával). Egy „bábu",
az emeleti első páholyban még ha I.
Erzsébetre van is maszkírozva, nem ülhet
olyan súllyal az előadás „fölött", hogy
jelenléte nyomasztó legyen, pedig nem
kisebb a tét, mint hogy az uralkodó
hatalom képes-e elviselni saját
ellenzékének kíméletlen kritikáját. A
szolnoki előadásban nem tökéletlen szín-
padi megoldásról van szó, hanem az ér-
telmezés és bátorság hiányáról. Érthe-
tetlen és követhetetlen, sőt elsikkad az a
zavar és pánik, amelyet a „valódi",
páholybeli Erzsébet megszólalása - ami
csak annyi, hogy: Elisabeth Regina - a
társulatban kelt, illetve az a megnyugvás,
amely a megszólalást kedvező fordu-
latként, az előadás elfogadásaként értel-
mezi. A cambridge-i professzorok is ál-
dozatul esnek a fent jelzett rendezői
értelmezés hiányosságának. Abban a je-
lenetben, amelyben ők az ellenfelek,
ahelyett, hogy a professzorok képvisel-te
tiszta esztétikum, filológusszemlélet és a
társulat képviselte élő színház, a
tudatosan vállalt alpáriság konfliktusát
látnánk, kabaréjelenetben van részünk:
két meseszintű karikatúrafigura ágál in-
kább mulatságosan, mint ijesztően a két
egymással szemközti emeleti páholyban...

Pata Solának, a boszorkánynak, a da-
rabbeli előadás animátorának is megol-
datlan a szerepe. Megjelenései esetlege-
sek, gyakran funkciótlanok és így félre-
érthetőek, holott a darab szerint mindig az
előadásmegszakítások pillanataiban lép a
színre, a folytatást vagy az újrakezdést
segítendő.

Általában az egész előadást ez a tisz-
tázatlanság jellemzi; a színpadi megol-
dások nagy többsége ezért marad meg az
ötlet szintjén s válik külsődlegessé, ahogy
például a Szent Bertalan-éji mé

szárlás, mint a fontos jelenetek egyike,
ahol a vérfürdőt piros fények villódzása
jelenti, vagy Leicester nagy monológja
Erzsébetről, amelyet érthetetlen és ne-
vetséges tekergések, kúszások, mászások
s egyéb mutatványok közt ad elő, a
„szülés" kínjait érzékeltetendő. Minden
súlytalan: Fülöp, I. Erzsébet, Medici
Katalin politikai rendszerének történelmi
vetélkedője és megméretése, épp-úgy,
mint Lazarus Tucker, a pénzváltó
képviselte józan „gazdaságpolitika" be-
mutatása. Nem nyomon követhetők az
erővonalak, nem rajzolódnak ki határo-
zottan az ellentétes pólusok, nincs meg a
fent és a lent libikókája akkor, ami-kor
Lazarus Tucker fogadja a három
uralkodót sorban egymás után, kiváló
lehetőséget kínálva a három politikai
rendszer, a három uralkodói és emberi
magatartás konfrontálására. Végül is a
szerző hitet tesz Erzsébet és politikája
mellett, annak minden ellentmon-
dásosságával együtt. Ez az állásfoglalás a
szolnoki előadásban elvész, és ez nem-
csak a leglényegesebb problémák fent
jelzett elbagatellizálásának következmé-
nye. A címszereplő Takács Katalinnak
sincs elég ereje és eszköze Erzsébet
megformálásához. Megoldásai többnyire
külsődlegesek, nyafog és bájolog, mikor
kétségbeesetten hisztériáznia illetve rafi-
náltan hízelegnie kellene, Stuart Mária
lefejezésének elrendelésekor, illetve Laza-
rus Tucker megnyerésekor. Erzsébet
szikrázását, sziporkázását, könyörtelensé-
gét egy pillanatra sem sikerül
felvillantania - mindazzal, amit Leicester
a nagy felismerés pillanatában (a már
leírt, elképesztően és bántóan
megrendezett formában) elzeng a valódi
Erzsébetről, adósunk marad.

Nehéz nyilatkozni a színészi alakítá-
sokról olyan esetben, amikor a színészek
nyilvánvalóan nem kapják meg a kellő
rendezői segítséget és lehetőségeket.
Helyzetek nélkül nem lehet jól megoldani
egy szerepet, emlékezetes élményt,
markáns alakítást nyújtani. Ha

Orbán Tibor és Andorai Péter Foster darabjában (Szoboszlai Gábor felvételei)



az értelmezéssel alapvető problémák
vannak, nem lehet az azt megelevenítő
játékot attól függetlenül értékelni. Andorai
Péternek és Koós Olgának van olyan
epizódja, amelyben brillírozik (Andorai a
címernök jelenetben, Koós Olga
Mousorskyként). Alakításaikat
összességükben és egészükben véve azon-
ban (az előbbi különösen Lazarus Tucker
szerepében, az utóbbi Pata Soláéban) nem
tudtak ráhangolódni a darab igényelte
játékstílusra, részben persze szerepeik -
már korábban említett - tisztázatlansága
miatt sem. Vonatkozik ez a többi
színészre: Pákozdy Jánosra, Hollósi
Frigyesre, Orbán Tiborra is. Fehér Anna,
Győry Franciska, Somody Kálmán és
Nagy Sándor Tamás még akkor sem tud
meggyőző és hiteles lenni, amikor a
színpadi helyzet jó rész- illetve
epizódmegoldást kínál. Váry Károly érzett
rá leginkább a megfelelő játékstílusra;
rugalmassága, képlékenysége lehetővé
tette, hogy ha percekre is, de belesimuljon
szerepeibe, majd minden nehézség és törés
nélkül kilépjen belőlük.

Ha a helyzetek nem is, a jelmezek annál
inkább segítik a színészeket: szellemesek,
ötletesek, hivalkodás nél-kül, jól jellemzik
a figurákat. Különösen Leicester és
d'Aubigny gróf öltözete sikerült, noha
nehéz kiemelni a sok jó ruha közül az
egyiket vagy a másikat. Szakács Györgyi
jelmezei áll-nak legközelebb az írói
szándékhoz, közvetítik leginkább a darab
szellemét játékosságukkal, könnyedségük
kel, színeikkel, anyagukkal s nem
utolsósorban praktikusságukkal. Még
néhány kellék és díszletelem is ilyen
telitalálat, mint például a francia hóhér kis
„diplomata"-táskában hordozható,
összeszerelhető mégis elegáns bárdja,
vagy Fülöp hatalmas fakeresztje, amelyen
csüngve Fülöp a „mennybe száll".

Az írói elképzelés szerint a zenének
fontos szerepe van az előadásban, olyany-
nyira, hogy alkotóelemmé kell válnia. A
szolnoki előadás zenéje jellegtelen és
esetleges, semmit sem tesz hozzá a
darabhoz, nem meghatározó - amint
kilépünk a színházból, el is felejtjük.
Nagyobb baj az, hogy a dalszövegek
szellemessége is elvész Döme Zsolt ze-
néjének szürkeségében, holott a „nóták"
nem díszek, betétek, hanem szerkezeti
elemek.

BUDAI KATALIN

Kísértetek pedig vannak!

Eduardo De Filippo komédiája a
Józsefvárosi Színházban

Eduardo De Filippo, ez a remek olasz
komédiaszerző, színházaink gyakori vá-
lasztottja ezúttal azt a fogas kérdést
boncolja, higgyünk-e a kísértetekben vagy
ne. Ha hiszünk, fogadtunk-e el tőlük
ajándékot. Ha elfogadtuk az ajándékot,
cserébe kínáljuk-e fel neki aszszonyunkat.
Mindenekfölött pedig arra kíváncsi: a
jellem tisztasága az előrébb való vagy a
has morálja.

De Filippo mulatságosnak induló ko-
médiája - akárcsak a legnagyobbak e
zsánerben - tragédia is. Mert a kissé ho-
mályosnak tűnő fenti összegzést kibontva,
az alábbiakról van szó: Pasquale
Lojacono, a lecsúszott egzisztencia vállal-
ja, hogy kísértet járta kastélyba költözik a
lakbérfizetés elengedése fejében. Sző-
nyeget rázva, dalolászva hirdeti a baljós
hírű palota hatvannyolc erkélyéről, hogy
itt derűs, nyugodalmas az élet. Az ördögi
lelkületű házmester szavai nyomán és
saját feleségének szekrénybe bújt sze-
retője láttán azonban hinni kezd a men-
demondákban, s a furcsa eseményeket
ezekkel magyarázza. A kísértetnek nézett
szerető, Alfredo, busás pénzsegélyek-kel
hálálja meg a találkákat. Lojacono az
összegeket a kísértetek rokonszenvének
jeleként találja meg házikabátja zsebében.
A becsapott ember önmagát is becsapja.
Rémlátásai a valóságot is el-fedik (mert
akarja, hogy elfedjék) előle. Az asszony,
Mária, aki becstelenségnek tartja a furcsán
jött pénz elfogadását, mit sem tud annak
eredetéről. A háromszög négyszöggé
bővül, s a zűrzavarban Lojacono már a
csábító hisztériázó feleségét is kísértetnek
nézi. Szakítás a lelkiismeret szavára.
Alfredo vissza-tér feleségéhez és
gyermekeihez. Hónapok múltán (ekkor
már se bútor, se ennivaló Lojaconóéknál)
mégis találkát kér Máriától, és szökésre
buzdítja. Lojacono elbújik az erkélyen, s
földöntúli lényként esengve Alfredóhoz,
pénzt s felesége régi érzéseinek
feltámasztását kéri tőle. Alfredo nem
térhet ki a szerep elől: a pénzt az asztalon
hagyva távozik. Mária pedig rájön, hogy
árucikk volt, szökése már értelmetlen.

Hol itt a komédia? Hiszen tudatba-

sadásos, jellem- és akaratgyenge férj a
központi alak, aki inkább bolondnak né-
zeti magát, semmint az éhezést tűrje.
Szarvakat visel, de bebeszéli magának,
hogy csak egy kísértet a vetélytárs.
Kitartatja magát, tudja, és mégsem tudja.
Igazi emberi helyzet, az önáltatás míti-
kussá növesztett eszközeivel. Hiteles min-
den szó és minden gesztus, ami ezt a
jellemrajzot felépíti. Leginkább Kézdy
György játéka az, amitől ez a lelki kí-
sértethistória elevenbe vágó, megoszt-ható
élmény lesz. Egyszerűen sírnivaló, ahogy
a kettősséget, önutálatot és ön-ámítást
érzékelteti. Egyetlen szava sem
egyértelmű. Egyszer azt hisszük, tud
mindent, máskor azt, hogy semmit.
Egyszerre áldozat és szörnyeteg. Állandó
vibrálásban tart a jelenléte. Nincs az a
krimi, ami izgalmasabb lehetne, mint az a
Józsefvárosi Színházban átélt másfél órás
borzongó töprengés, vajon mit tud, mit
sejt, mit gondol ez a Lojacono.

Van Kézdynek egy fantasztikus mono-
lógja. Három percig a kávéivás gyönyö-
réről, készítésének műhelytitkáról be-szél
a közönség számára láthatatlan sze-
mélynek, a kísértetkastéllyal átellenben la-
kó professzornak. Három rétege van te-hát
e szövegnek: egy tárgyias elmény-
beszámoló a kávéivási szokásról; egy
állandó kommunikációs kapcsolat a lát-
hatatlan szomszéddal; és a megcsalatott,
magányos férfi panasza. (Ehhez jön még a
manipulálás a kávéfőzővel.) Ahogyan
Kézdy György átjátssza egy-másba e
rétegeket, az sorsot ad: az apró
életmozzanat egy ember teljes belső világát
idézi fel.

Miért mondunk hát komédiát, mikor
Lojacono figurája lélekelemző drámába
illik ? Talán a mellékszereplők miatt ? Bár-
hogy nézem is őket, a komikus oldaluk és
az alaphelyzet bizarrsága ellenére azonnal
felcsillan bennük is valami szomorú.

Székhelyi József játssza a rosszindulatú
és a kísértetek eredményes működésé-ben
hatékonyan közreműködő portást. Ez a
fickó a jobb oldalára szélütött, ujjait
görcsben tartja, talpa kifordult, szeme
furcsán áll. A testi nyomorúság
megjelenítése igen kényes. Székhelyi
kacskaságát alig venni észre, mégis bá-
mulatosan sokat mond erről az állapotról.
Ez a Rafaelo portás gonosz ugyan, de
nyilvánvaló fizikai szenvedései éppen
hogy magyarázzák ezt Székhelyi felfogá-
sában. A fogyatékosság nem karikírozó,
hanem az alak teljességre törekvő bemu-
tatását segítő eszköz. Aki lakott már


