
viszont ott a paplak, ahol minden tárgy
túlságosan is valóságos, vaskos, és ez a
szoba nemcsak háló, dolgozó, ebédlő, de a
későbbiek során még egy falusi kocsma
szerepét is be kell töltenie. Az előadás
kezdetén a Jaakot játszó Moravetz Levente
a fantasztikum határát súroló öltözékben ül
a színpad bal sarkában, Rodin Gondolkodó-
jának pózában, csak éppen a feje helyett
egy hatalmas botot szorongat. Később
aztán meglát-hatjuk a maga nyomasztó
valóságában is, hogyan képzeli el a
díszlet- és jelmeztervező Csikós Attila a
paraszti származású észt költő öltözékét:
csizma, bő fehér nadrág, ing, az ifjú
nyakában piros pötytyös kendő! A haja
vállig érő és platina-szőke, homlokán egy
pánt szorítja össze a fürtöket.

Sokat gondolkoztam rajta: talán más
szereposztásban elviselhetőbb volna-e a
produkció? Rá kellett jönnöm, hogy va-
lószínűleg nem. Kross „miniregényének"

figurái nem élnek a színpadon.
Egydimenziós emberek, akik csak egy-egy
vonatkozásban léteznek. Megnyilatkozási
formájuk is csak a lírai belső monológ
lehet, ahogy szüntelenül figyelik a világot
és önmagukat. Pécsi Ildikó mély átéléssel
próbál életet lehelni Cara figurájába. Keres
Emil is küszködik az idős, sokat tapasztalt,
de gyávácska tudós alakjával,
nemkülönben Moravetz Levente Jaak
Petersonnal, a költővel. Mind-hárman már
számos más előadásban bizonyították,
hogy jó színészek. Méltánytalanság volna
e produkció alapján bár-mit írni róluk.

Jaan Kross: Mint a villámcsapás! (Radnóti
Miklós Színpad)

Fordította: Elbert János. Színpadra alkal-
mazta és rendezte: Gosztonyi János. Drama-
turg: Gelléri Ágnes. Díszlet, jelmez: Csikós
Attila m. v. Zene: Novák János.

Szereplők: Keres Emil, Pécsi Ildikó, Mo-
ravetz Levente, Herceg Csilla, Dankó Dal-
ma, Benczik Judit, Simon Péter, Verdes Ta-
más, Rab Edit, Wohlmuth István f. h.

BALOGH TIBOR

A kizökkent menetrend

Sztratiev-bemutató Debrecenben

Azok, akik az utóbbi egy-két évben
színházi utazóként fordultak meg Bul-
gáriában, nem kis örömmel tapasztalhat-
ták, hogy a színházak műsorszerkezete és
műsorpolitikája rendkívül nyitottá vált.
Szinte mindenütt játszanak világ-irodalmi
klasszikusokat - korszerű értelmezésben is
-, játszanak nyugati divat-szerzőket és
izgalmas közéleti problémákat feszegető
kortárs szocialista darabokat. A
leglátványosabb átalakuláson azonban
maga a bolgár drámairodalom ment át. A
nemzettudat formálására hivatott,
hagyományos dramaturgiájú, történelmi
tárgyú munkák mellett megjelentek a
színpadon két szerző, Jordan Radicskov és
Sztaniszlav Sztratiev drámái, amelyek
mind témaválasztásukban, mind
dramaturgiájukban merőben új színt
képviselnek a bolgár nemzeti és színházi
kultúrában.

Radicskov és Sztratiev nevét többnyire
együtt szokták említeni, ha a bolgár
drámairodalomról esik szó. S valóban, egy
vonatkozásban közös jelenségnek
mondható kettejük munkássága: abban,
hogy a darabjaikat övező, világszerte
megnövekedett érdeklődés nagyjából
azonos forrásból táplálkozik. Az érdek-
lődésnek - a néző földrajzi vagy művelt-
ségi származása szerint - három indítéka
van: a távoli földrészek és a régóta civi-
lizált körülmények között élő Európa
publikuma a Balkán egzotikája iránti kí-
váncsiságát elégítheti ki Radicskov és
Sztratiev művei által, a szomszédos álla-
mok színházlátogatója a közös szláv vagy
a közös kelet-európai sorsot fedezheti föl
bennük, a színházművészet ínyence pedig
- a sikeres előadásokon - ráismerhet a
keleti abszurd jellegzetes vonásaira.
Nagyjából ennyiben tekinthető azonosnak
a Radicskov-Sztratiev-jelenség. A
művészi szemléletet, a stílust, drámáik
értékét illetően azonban lényeges
különbségek vannak. Bár valamilyen
értelemben mindketten abszurd szituá-
ciókat teremtenek - olyan abszurd szituá-
ciókat, amelyek kifejtése műfaji konglu-
tinációt (vásári komédia, tragikomédia,
szatíra) és hangnemi sokféleséget (humor,
irónia, pátosz) egyaránt lehetővé

tesz -, a helyzetek megoldásában útjaik
lényegükben térnek el. Míg Radicskov az
abszurd alaphelyzetet a hősei iránti sze-
retet és szánalom, az azonosulás és a kí-
vülállás elegyedéséből létrejövő, némi-
képp emelkedett, lírai groteszk szürrealiz-
musban oldja fel, addig Sztratiev ugyan-
ezt a szituációt a társadalmi szatíra műfaji
szabványa szerint kerekíti le. S ez a leke-
rekítés - kölcsönhatásba lépve az alap-
helyzet sokkal bonyolultabb matériájával
- még a szatírát is veszélyezteti : fenn-áll a
lehetőség, hogy egy, akár a legcsekélyebb
mértékig is avatatlan rendező keze
munkája nyomán az abszurd expozíció a
meghökkentés szimpla fogásává, a szatíra
a tucatszerű kabarétréfák sorozatává
válik. Ezért, igaz, látszólag hálás, való-
jában azonban igen nehéz feladat Sztra-
tiev darabjait színpadra állítani.

Az, hogy a bevezetőben együtt említettem
a két bolgár szerző nevét, nem annyira
közös jelenség mivoltukkal magyarázható,
mint inkább avval, hogy a debreceni
színház két évadon belül tűzte egy-egy
darabjukat műsorára: tavaly Radicskov
Repülési kísérlet-ével szerepeltek nagy
sikerrel otthoni és budapesti közönség
előtt, idén pedig Sztratiev Autóbusz című
drámájának magyarországi bemutatójára
vállalkoztak. E vállalkozások egyik
esetben sem a kortárs szocialista szerzők
műveit színpadra váró országos mecénás
pénztárcáját célozták, hanem nagy
művészi kockázattal járó, valódi felfedező
expedíciók voltak, amelyek mind a
közönség, mind a társulat számára egy
jelentékeny értékek-ben gazdag színházi
kultúrát és egy számunkra teljesen
szokatlan dramaturgiát tártak fel. S
ráadásul a feltárás úgy történt, hogy a két
rendezés (Gali László munkái) sok
tekintetben egymásra épült,
megkönnyítve ezáltal a rendszeresen
színházba járó néző számára a ráhango-
lódást e különös világra.

A Repülési kísérlet és az Autóbusz dra-
maturgiája is a kizökkenés mozzanatán
alapszik. A Repülési kísérlet-ben tizenegy
avramovói paraszt „foglyul ejt" egy
katonai záróléggömböt valamikor a II.
világháború idején, s azon emelkedve a
magasba, légi kirándulásra indul. Ra-
dicskov az antik mitológia és a bolgár
folklór közötti korreláció megteremtésé-
vel zökkentve ki az időt, újrafogalmazza
az Ikarosz-mítoszt. A technikai civilizáció
titokzatos objektumának megjelené-



sét az ősi tudatlanságban élő hegyi faluban
a népi alkotásmód törvényei szerint adja
elő: a tizenegy avramovói muzsik
röpölésének históriájából részleteiben
szerteágazó történet szövődik: a kaland-
ban részt vevők mindegyike a maga mód-
ján, a maga szemszögéből meséli el a
közös élményt, s ebből a tizenegyféle
variációból a színházi néző előtt áll ösz-
sze, választódik ki az epizódok sokaságá-
ból az alaptörténet, születik újjá néhány
ezredév múltán egy mítosz. A szituáció
anakronizmusa természetesen lényegesen
megváltoztatja a mítosz eredeti jelentését.

Az Autóbusz alaphelyzete: a menet-rend
kizökkenése. Egy őszi, alkonyi órán ütött-
kopott városi autóbusz várakozik
végállomásán, valahol Szófia kül-
városában. Egy darabig senki sem mu-
tatkozik körülötte, aztán lassan kezd
megtelni utasokkal. Felszáll egy jól öltö-
zött, ötvenesforma férfi, a Tudálékos. \
második utas egy paraszt, az Aldomirovci,
nagy zsákkal a kezében. Ot egy
szerelmespár követi, egyszerre igyekezvén
benyomakodni a busz szűk ajtaján.
Mögöttük lihegve kapaszkodik föl egy
középkorú utas viseltes ruhában, szaty-
rában két kenyérrel s egyéb élelmiszerek-
kel: ő a Felelőtlen. Felszáll még egy csel-
lóművész, hangszertokjával a hóna alatt (a
Virtuóz), egy férfi szerszámtáskával (az
Oktondi), valamint a Nő és a Férfi, akik
szemmel láthatóan értelmiségiek. Hosszas
várakozás után végre felbúg a motor,
becsukódik az ajtó, a sofőr gázt ad, a busz
elindul. Néhány percnyi zötykölődés és
kanyargás után azonban fel-tűnik az
utasoknak, hogy a járat nem a szokott
útvonalon halad. Nyugtalanság támad
közöttük. Amikor végleg meg-
bizonyosodnak felőle, hogy az autóbusz
nem eredeti célja, a belváros felé tart,
parlamentereket küldenek a vezetőhöz. Az
első parlamentert, az Oktondit a vezető
leüti a franciakulccsal, a másodiknak
azonban elárulja: kenyérért megy. A busz
végiglátogatja Szófia összes pékségét -
eredménytelenül: az üzletek vagy bezártak,
vagy a kenyér fogyott el. Az utasok
egyszer csak arra eszmélnek, hogy
szántóföldek suhannak el a szemük előtt,
majd arra, hogy már a hegyek között
kanyarognak. A korábban szerencsével
járt parlamenter ismét missziót vállal, s
két hírrel tér vissza: az első, hogy a busz
Koprivsticába, a sofőr szülőfalujába tart.
„Azt mondja - idézi a Felelőtlen a vezető
szavait -, már úgysem talál nyitott
pékséget, vagy ha talál is, ki

tudja, milyen a kenyerük. Viszont Kop-
rivsticában, azt mondja, »ott az anyám,
milyen rég nem láttam... Dagaszt egy
kenyeret. . . levág egy csirkét ... hoz egy
kancsó bort az öt év előttiből. . . Tudod
te - azt mondja -, milyen kenyeret süt az
anyám?. . . « " Az elbeszélés emlékezésbe
ringatja az utasokat: mindnyájan a szülő-
földjükre, az apai házra gondolnak, s
ebben a nosztalgikus-lírai pillanatban
hangzik cl a második hír: a vezető részeg.
S valóban, az autóbusz egyre vadabbul
veszi a kanyarokat, egyre közelebb zúgnak
el mellettük a szemben haladó autók,
egyre fenyegetőbb a bőgő motor hangja.
A veszélyhelyzetben az utasok
megmutatják valódi atcukat: ki-tárulkozik
önzésük, cselekvésképtelenségük, a
sorsukkal szembeni tehetetlenségük. A
közbelépést, amellyel esetleg véget
vethetnének az ámokfutásnak, az
áldozathozatalt, amely esetleg megbékít-
hetné a vezetőt, mindegyikük a másiktól
várja, sőt elvárja. Amikor pedig be-
bizonyosodik, hogy képtelenek a közös
fellépésre, tehetetlen dühükben csaknem
agyonverik azt a társukat, aki kezdetben a
vezető által követett útvonal helyességét
hirdette. Ekkor az autóbusz hirtelen
megáll, nagy csönd lesz. A vezető az uta-
sokat nézi.

Itt, Európa közepén ma nyugalmas vi-
lágban élünk. Nem hullanak a fejünkre
bombák, nem sínylődnek ismeretlen pin-
cék mélyén politikai foglyok, nem üze-
melnek koncentrációs táborok, nem is-
merjük az éhezést, sőt a szó abszolút ér-
telmében vett munkanélküliséget sem:
még talán irigyelt értelmiségi munkakö-
rünkben is megkockáztathatjuk, hogy
egyszer-kétszer lehülyézzük a főnökünket
- ha rosszul tűri, legfeljebb átpártolunk a
népgazdaság valamely prosperáló
szektorába, s az elmaradó literatúrai ba-
bérokért anyagi javaink gyarapodásával
kárpótoljuk magunkat. Abban a társa-
dalmi közegben, amelyben az Autóbusz

született - ha nem is szóról szóra azono-
sak , nagyjából hasonlóak a jelenkori
életkörülmények: hiányoznak a konszoli-
dált hétköznapokból az embert próbáló,
végleges döntéseket követelő helyzetek.
Tehát mi - nem kevesen -, az ifjabb
nemzedék tagjai nem ismerhetjük azt az
arcunkat, amely csak a közvetlen veszély
pillanatában, a tétre menő játékokban
mutatkozhat meg. A harmincnyolc éves
Sztratiev, aki maga sem élt át személyesen
történelmi megrázkódtatásokat, a
menetrend kizökkentésével ilyen, tétre
menő játékot indít el.

Az autóbusz eltérítése bravúros alap-
ötlet, de legalább háromféle dráma lehe-
tőségét hordozza magában: íródhat belőle
klasszikus abszurd, éles társadalmi szatíra
vagy egzisztencialista szellemű,
hagyományos-naturalista, pszichológiai
realista szerkezetű darab. Az író azonban,
sajnos, nem tud választani a kínálkozó
lehetőségek között, és a szélsőségesen
különböző műfajok organikus egységét
sem képes megteremteni. Az egyik síkon
fölvonultatja a klasszikus abszurdhoz
szükséges enigmatikus objektumokat: a
sem személyében, sem hangjában meg
nem jelenő vezetőt, az egyik utas
lakhelyét, Aldomirovci falut, ahová sem a
menetrend szerint, sem az elhajlított
pályán nem fog menni a busz, s végül
Koprivsticát, ahová a vezető vinni
szándékozik utasait, de ahová mégsem
jutnak el, mert valahol a cél közelében
egyszer csak meggondolja ma-gát. A
második síkon az autóbuszból afféle
fordított Noé bárkáját rendez be az író:
különféle foglalkozású, egzisztenciális és
társadalmi státusú utasokat gyűjt egybe,
akiknek a nevével is hang-súlyozza, hogy
típusok, s hogy a saját kategóriájukban
nem az optimális személyiségjegyeket
viselik (az Oktondi, a Tudálékos, a
Felelőtlen). A harmadik síkon - tizedik
utasként - fölcsempészi Sztratiev az
autóbuszra a szakadékok képében
fenyegető halált.

Az enigmatikus objektumok egy szim-
bolikus-stilizált utazás lehetőségét hor-
dozzák, amely során megérzékíthetné a
szerző akár általánosan -- a kifürkész-
hetetlen kedélyű Végső Mozgató szeszé-
lves játékait a közös szituációba zárt ha-
landók csoportjával, akár - konkrétan - a
személytelen-arcnélküli hatalom és a neki
kiszolgáltatott vezetettek viszonyát. A
buszban összegyűjtött utasok fölvillantott
egyéni sorsában, anekdotáiban ugyanakkor
több miniatűr dráma (szatíra vagy
groteszk komédia) csírája szunynyad:
elhangzik egyebek között egy példázat az
aldomirovci paraszt szájából az apai
örökség elherdálásáról (generációs
konfliktus), egy párbeszéd a pedagógus
házaspár között, amelyből kiderül, hogy
két lakásuk megtartása érdekében kellett
névlegesen elválniuk (az emberi lakhatás
sanyarú körülményeiből fakadó szemé-
lyiségtorzulás drámája), és lejátszódik két
jelenet, amely az autóbuszra tévedt csel-
lóművész hányattatását beszéli el (a mű-
vészet és a tömegízlés, illetve a művészet
és a Legmagasabb Műélvező Személy - a
vezető - ízlése közötti ellentmondás).



A dráma tulajdonképpeni furcsasága: az
író nem a szereplők személyiségének e
motívumaira, a belülről támadó konflik-
tusok kifejtésére épít, hanem a láthatatlan
vezető és az utasok kapcsolatára helyezi a
hangsúlyt. Ezt azonban anélkül teszi,
hogy az utasok dialógusai által
markánsan megrajzolná a vezető arcát, s
ennek hiányában a színpadon csak egy-
oldalú kommunikáció alakulhat ki. Pedig
az alapötletben benne van az a lehetőség,
hogy éppen a vezető személye fogja
egységbe a drámai mozaikokból szer-
kesztett darabot. Ha a szereplők - ki-ki a
maga tudati szintjén, a maga szituáci-
ójához kapcsoltan - eljátszhatnák a veze-
tővel való kapcsolatukat, akkor a hang-
nemi sokféleségen, a sorsok tarkaságán
átsugározhatna egy közös élmény, a füg-
gés élménye - s általa a darab a függés
drámá j á- vá válhatna. Erre azonban az
Autóbusz jelenlegi változatában nagyon
kevés a szöveg.

A dramaturgiai fogyatékosságok ellenére
Gali László rendező és társulata sikeres
előadást tudott létrehozni. Azért,

mert Gali alapvetően megváltoztatta a
hangsúlyokat: nem kereste hiába a v e z e tő
arcát, nem erőltette, hogy színészei vele
igyekezzenek kapcsolatot teremteni. Az
alaphelyzetet a reális lét eredendő ab-
szurditásának fogva föl, nem a stilizáci-
óra, nem a történések jelképességének
fokozására törekedett, hanem a valóságos
mozzanatokat kereste a mind képtelenebb
szituációk mögött, tehát a kibontakozás
korábban említett három lehetősége közül
a harmadikat választotta. Színészeivel az
alkalmatlanság drámájá-t játszatja el: azt a
folyamatot követi nyomon, amely során -
a veszély fokozódása közepette - az
utasok szép csöndesen kivet-kőznek
emberi mivoltukból. Vagyis azt a
szerkezeti ívet engedi érvényesülni,
amelyik a legtökéletesebb egészet alkot-
ja: amikor még apró közjátéknak tűnik
föl az autóbusz kitérője, könnyed ka-
barétréfák peregnek a színpadon; ami-kor
elhagyják a várost, a napirendjükből
kizökkentett állampolgárok egymás
időzavarán derülhetnek, hogy aztán az
életveszély felismerése pillanatában hir-
telen lelki görcsbe merevedjenek, s os-
toba és haszontalan áldozati gesztusaik

révén - amelyekkel a vezetőt próbálják
visszatérésre bírni - alázzák meg
mindjobban egymást és önmagukat.

A hangsúlyok átrendezése nem isme-
retlen fogás a darab bemutatóinak törté-
netében. A szófiai szatíra színházbeli ős-
bemutatón a kiváló Mladen Kiszelov a
komikus elemek arányát megnövelve, ba-
gatellizálta el az alapkonfliktust, Pozsony-
ban helyi buszjáratokra adaptálták a törté-
netet, így lett az előadásból szimpla köz-
életi kabaré. Ezeknél a megoldásoknál a
Gali Lászlóé szerencsésebb, ám ugyan-
akkor együtt jár a tervezett kollektív játék
igényének feladásával. A nagyjából azonos
terjedelmű szerepek első látszatra azt a
megoldást sugallnák, amelyet a Repü lé s i
kísérlet színre vitele alkalmával követtek,
amikor is a város színjátszásának
történetében csodának számító előadás
zajlott: tizenkét főszereplő tartózkodott az
első perctől az utolsóig a színpadon, s az
egyenlő feltételeket biztosító kollektív
játékban teljes fegyelmezettséggel vettek
részt, de közben arra is képesek voltak,
hogy egyéni figurákat teremtse-nek. A
klausztrofóbia elhatalmasodásának
pszichológiai realista megjelenítésére
hangolt Autóbusz-előadás azonban a sze-
repek között eredetileg fennálló egyen-
súly megváltoztatását kívánja. Előtérbe
kerül a Tudálékos (Sárközy Zoltán) figu-
rája, akinek története mintegy keretbe
foglalja - a debreceni változatban - a já-
tékot. Sárközy a láthatatlan és minden-ható
vezető utastéri helytartójaként lép a
színpadra: rendíthetetlenül hiszi és fölé-
nyes magabiztossággal hirdeti a vezető
által követett útvonal helyességét, majd
megértéssel nyugtázza a kenyérszerzés
érdekében tett „menetrenden kívüli" var-
gabetűket, s csak akkor retten meg, ami-
kor a tudatára ébred, hogy az esztelen
száguldás az ő bőrére is megy. Ettől fogva
szerepet vált: biztosítja szolidaritásáról
utastársait, s kezébe veszi a mentő-akciók
irányítását: áldozatokra agitál, cselekvésre
ösztönöz. De amidőn minden próbálkozás
hiábavalónak bizonyul, ő az, akit az
elérhetetlen vezető helyett a feldühödött
utasok agyon akarnak verni. Sárközy
megjelenése, maszkja, egész alakítása
telitalálat. Nagyszerűen jeleníti meg azt a
középkorú, feltehetően közép-vezetői
beosztású polgárt, aki kiszolgálója,
haszonélvezője, ám alkalmasint áldozata is
a mindenkori hatalomnak.

A játékmesteri szerepkört betöltő Sár-
közynek két egyenrangú funkciójú part-
nere van a debreceni színpadon: a Fele-
lőtlen (Kóti Árpád) és a Virtuóz (Korcs-
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máros Jenő). A Felelőtlen szerepében Kóti
Árpád járja be a legszélesebb érzel-mi
tartományokat, de minden érzelmi
megnyilatkozása őszinte - voltaképpen ő a
pozitív hős. A z í r ó meghatározta
személyiségtípust jellemző viselkedési
törvények szerint ugyanis vonzóan aktív:
egyfelől „felelőtlen" nyíltsággal szembesíti
utastársait a hazugságaikkal, másfelől
„felelőtlen" vakmerőséggel teljesíti
parlamenti misszióit a vezetőfülkében.
Nagy fegyelmezettséggel, a kollektív játék
eszméje iránti alázattal játszik - s mint már
annyiszor -, a felületesen kidolgozott
figurából ezúttal is jellemet formái.
Korcsmáros Jenő Virtuózának
intellektuális alkatából fakadó gyakorla-
tiatlansága, sutasága ellenpontja a Fele-
lőtlen mindig lényeges jelenlétének. A
nagy nemzetközi koncert - amelyen
szólistaként lépne fel - veszedelmesen
közeledő kezdési ideje állandó eksztázis-
ban tartja, s ezt a felfokozott kedélyálla-
potot elmulasztja a színészi játék olykori
visszafogásával nyomatékosabbá, érzé-
kelhetőbbé tenni: az indulati töltés tar-tós
azonossága monotóniát eredményez.

A többi szereplőnek valamivel kevesebb
feladat jut. Simor Ottó (az Aldomirovci),
keresvén a falujába induló járatot, időnként
leszáll a buszról, majd vissza-tér. A
szükségesnél többször ismétlődő visszatérő
jelenetek ugyancsak ismétlődő poénjait
azonban olyan páratlan leleménnyel
variálja, hogy estéről estére ő vívja ki a
közönség legnagyobb elismerését. Nem
sok szövege van az Oktondinak sem
(Sárosdy Rezső), akit a vezető már a
legelső jelenetek egyikében leüt a
franciakulccsal, s ettől kezdve csaknem az
egész előadást végigalussza. Az ébren töl-
tött percekben az Oktondit tüsténkedése,
engedelmessége, alkalmazkodó igyekezete
szánalomra s egyben szeretetre méltóvá
teszi: Sárosdy egyszerű, de a
legalkalmasabb eszközökkel formálja meg.
A szerelmespár az előadás legnagyobb
részében szintén némaságra - pontosabban:
néma szerelmi mozdulatokra - van ítélve.
A némajátékban Bajza Viktória és Rosta
Sándor kevésbé törek-szik a gesztusok
változatosságára. A második felvonásban,
amikor a Szerelmes Lányt akarják
felkínálni a vezetőnek, kettejük körül
adódik az előadás egyik legdrámaibb
pillanata. Rosta Szerelmes Fiúja rendkívül
hitelesen felépített jelenetben veti le a
nyegleség álarcát, s engedi át magát az
othellói indulatoknak. Ugyanekkor Bajza
Viktória adósunk

marad némiképp: nem érzékelteti igazán,
hogy a Szerelmes Lány ösztönei talán
keresték ezt az áldozati kalandot. A Nő és
a Férfi (Agárdy Ilona és Sárady Zoltán)
története, amelyet a lakásínség-ről a
darabba szőtt miniatűr dráma mond el,
kevesebb hangsúlyt kap.

Kasztner Péter, a prágai főiskolán
nemrég végzett fiatal tervező a szerzői
utasítások szellemében - tehát értelem-
szerűen a szófiai ősbemutató színpadképét
is követve - egy régi autóbusz vázát és
kopott üléseit állította a színpadra. Nagy
leleménye, hogy - a szófiai autó-busszal
ellentétben - az ő konstrukciója egy
gömbcsukló segítségével oldalirányban
elforgatható, sőt billegtethető is. Ezáltal a
rendező szükség szerint meg-teremtheti
mind a zötykölődés, mind a
kormánymozdulatokat kísérő irányvál-
toztatás illúzióját.

Sztratiev: Autóbusz (debreceni Csokonai Szín-
ház Hungária Kamaraszínháza)

Fordította: Csíkhelyi Lenke. Rendezte: Gali
László. Díszlet: Kasztner Péter. Jelmez:
Pilinyi Márta.

Szereplők: Sárközy Zoltán, Sárosdy Re-
zső, Kóti Árpád, Korcsmáros Jenő, Agárdy
Ilona, Sárady Zoltán, Bajza Viktória, Rosta
Sándor, Simor Ottó.

Következő számaink tartalmából:

Vámos László:
„Tudunk egymással beszélgetni"

Koltai Tamás:
Színházi találkozókra szükség van

Szinetár Miklós:
Az öntudatos sikerkeresés

Hermann István:

Nosztalgia - tudatosan

Pór Anna: Táncfórum

és színház

Csáki Judit:

Beszélgetések a profilról

Tatár Eszter:
Londoni színházi mozaik

KŐHÁTI ZSOLT

Vonó
vagy kormánypálca?

Az Ármány és szerelem Kecskeméten

Negyedik előadását termi viszonylag rö-
vid időn belül színházi életünk Schiller-
reneszánsza: a Haramiák, a Fiesco... után
az Ármány és szerelem került szín-padra,
ezúttal Kecskeméten, nem sokkal követve
a Népszínház produkcióját.

Újabb kori hagyománya is eleven
Kecskeméten e darab előadásának. Az
ötvenes évek első s második felében
egyaránt játszották itt, Gábor Miklós és
Ruttkai Éva is föllépett Kecskeméten
1959-ben, s az 1962/63-as évad előadá-
sából - más szerepekben ugyan - Major
Pál és Jánoky Sándor képviseli a folyto-
nosságot 1982 tavaszán.

Beke Sándor rendező jól olvasta ú j r a a
darabot, amikor a mű címét mint válasz-
tási lehetőséget értelmezte. Schiller -
személyes élmények, hányattatások nyo-
mán - valóban arról beszél e tragédiájá-
ban, hogy a fejedelmi udvar körül nincs
létjogosultsága a tiszta érzelmeknek; a
hatalom végsőkig züllött birtokosai el-
pusztítanak minden igazi értéket, még
önmagukat is romlásba döntik. S mindez
egy kispolgári család, a zenész Milleré, s
az uborkafára aljas módon fölkapasz-
kodott von Walter kancellár környeze-
tének ütköztetése révén tárul elénk, te-hát
mintegy az osztályharc síkján; Miller
Lujza és Ferdinand von Walter őrnagy
szerelmének és halálának példázatszerű
bemutatásával. Csakhogy Schillernél
sincs megoldás: Lujza és Ferdinand sze-
relmét olyannyira megterhelik a konzer-
vatív gondolkodás ballasztjai (féltékeny-
ség, az apajog már-már misztikus elfoga-
dása stb.), hogy kibomló és áldozatokat is
vállaló kapcsolatuk eleve pusztulásra van
ítélve; becsületes lázadásuk a boldogságot
szétzúzó osztálykülönbségek ellen erőtlen
és következetlen, főként csak szép
szólamokra korlátozódik. Schiller kettős
megbocsátással zárja a darabot. Lujza
megbocsát Ferdinandnak, amiért az igaz
ok nélkül és az ő tudtán kívül vonta be a
közös öngyilkosságba, Ferdinand
megbocsát az apjának, amiért fia
boldogságát hatalmi és családi érdekek
oltárán áldozta föl.

A kecskeméti előadás művészet és ha-


