
gyar vérből" származó figurával van
dolgunk. Mikszáthnál érthető és az ol-
vasásban figyelemre méltó az a tárgyila-
gosság, ahogy az ismert és szeretett réteg
elaljasulását figyelte az író. Lengyel sze-
retete és ellágyulása ez esetben érthetet-
len. Viszont ha nincsen szó szeretetről,
akkor a szereplőválasztás szorulna ma-
gyarázatra. Noszty Pál, az apa - Pataky
Jenő -, beöltöztetve a magyar úr alakjába,
felmondja a szerepet, és igyekszik
semmivel többet nem tenni, és ezzel, bár-
milyen kézenfekvő is, sokat segít. Ha
nincsen jellem és nincsen helyzet, akkor
ne tegyünk úgy, mintha volna. Ez a
kényszerű fölismerés önmagában véve is
bizonyos bölcsességre utal.

Haumann Péter nagy színész, de Ko-
pereczkyként nem tett mást, mint alaposan
bemutatott egy soha nem volt á-zó
tájszólást. Szorgalmasan összecserélte a
magyar magánhangzókat, vörös parókát is
viselt, és mindehhez hozzáadta a saját
egyéniségét, ám azt nem mondhatjuk,
hogy felejthetetlenül.

Kicsit nehezebb a dolgunk az állandó
Madách színházbeli kabinetalakítással,
Körmendi János Bubenyikjével. Mert ha
igaz is, hogy Körmendi jó színész, az
mégsem megoldás, hogy az előadásból
teljesen kilógva alakítja magánszámait,
amelyet a közönség hálásan nyugtáz és
boldogan megtapsol. Itt lenne az ideje e
színészt bevonni a társasjátékba, annyi
nagyszerű magányos bohóckodás után.

Sulyok Máriát kell még kiemelnünk,
mert megrázó volt látni e nagy színésznő
vergődését, figyelni küzdelmét a szerep-
maradékkal. Arról, amit itt csinál, már
egyáltalán nem tehet.

Feleslegesnek tartanám kielemezni Tóth
Enikő Tóth Mariját, mert a fiatal
színésznő ezen az előadáson szinte sem-
milyen teljesítményt nem nyújtott.
Ugyanakkor mégsem hiszem, hogy egy
rendezői csőd esetén jogunkban állana a
színészeket felelősségre vonni.

Mikszáth Kálmán-Karinthy Ferenc: A Noszty fiú
esete Tóth Marival (Madách Színház)
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KISS ESZTER

Drámai regény -
epikus színház

A Parázna szobrok a Tháliában

Történelmünkben - főként a félmúlt és a
közelmúlt történeti idejében - sok olyan
téma, terület van, melyek hosszú ideig
tabunak számítottak, nem mertük, nem
akartuk a rájuk kövesült frázis-általáno-
sításokat elmozdítani.

A fölmerülő kínzó kérdésekre adható
válaszok többértelműsége, a szembenézés
fájdalma, kockázata elől sokszor
menedéket jelenthet a felejtés. A hallgatás
azonban nagyobb kárt okoz, mint
amekkora a jótékony feledés haszna. Tör-
ténelmi tudatunkban fehér foltok kelet-
keznek, homályos, kerülendő zárványok.
S részben ennek következménye a
mostanában gyakran emlegetett nemzeti
identitástudat oly sokszor - s főleg a
fiatalok körében - tapasztalható zavara
vagy épp hiánya. A fiatalokat érdekelnék
ezek a kérdések, de nehezen kapnak ki-
elégítő választ. Trianont, a második világ-
háborút, a személyi kultusz időszakát csak
hírből ismerik. Apáink, nagyapáink
szerepét múltunk és jelenünk folyamatos-
ságában tankönyvízű tudásunk elidegeníti
tőlünk.

Éppen ezért hivatkozott Cseres Tibor az
átélők s ezen belül elsősorban az írók, az
irodalom felelősségére a múlt tisztázá-
sában, amikor Parázna szobrok című re-
gényében éppen egy ilyen témához nyúlt.
Könyvében Magyarország második vi-
lágháborúban való részvételét vizsgálja,
azokat a társadalmi gyökereket, indíté-
kokat, melyek a magyarság sorsát meg-
határozták ebben az időszakban, s melyek
elemző megértése nélkül jelenünkben is
tájékozatlanok vagyunk. A történelmi
szükségszerűségek szövetében az eset-
leges alternatívákat keresi, nem belenyu-
godva az értelmetlen és céltalan áldozatba.
Tehettek volna-e többet vagy mást a
Horthy-hadsereg tisztjei, főként akik sej-
tették, látták a háború értelmetlenségét, s
tudták, hogy embereiket idegen célokért
viszik a pusztulásba? A kényszerhelyzetek
hálójában vergődve voltak-e lehetőségei is
a különböző szinten álló politikai és
katonai vezetőknek, a kompetens
cselekvőknek? Mennyiben ők felelősek a
magyarság e tragédiájáért? Cseres Tibor
differenciáltan mutatja be ezt

a társadalmi csoportot, és így a felelősség
kérdésében is árnyaltabb eredményre jut.
A regény - mint műalkotás - lehetőséget
nyújt arra, hogy az egyéni felelősség
szemszögéből értelmezze a történéseket, s
nem fogadja el azt a szemléletet, mely ezt
a réteget egyértelműen fasisztának
minősíti.

Regény és színpad

A könyv fülszövegében írja a szerző: „ ...
beletörődhetünk-e a felejtésbe,
mondhatjuk-e, hogy fölösleges a háború
minden mozzanatát felidézni és megörö-
kíteni? . . . Nem vetem talán el a sulykot,
ha azt gondolom, ez az emlékezés tartja
fenn a békét Európában. S ha a háborús
nemzedékek ébren tartott emlékező
lelkiismeretének részt adok abban, hogy
földrészünkön három évtizednél régebben
nem lángolnak a fegyverek, nem
tagadhatom le benne teljesen az írók, az
irodalmi alkotások részét és érdemét sem.
S amint a nagy nemzedékváltás el-
következik, és a feledés, a feledékenység
esélye és veszélye nő, az irodalomra egyre
hatalmasabb feladat és felelősség hárul."
Ezt a feladatot és felelősséget az író most
megosztja a színpaddal, a színházzal:
„Történelmi regényemet, a Parázna
szobrokat színpadra szólítottam, mert
szűknek érezte könyvbéli vászonruháját -
írja a színlapon. - S tán azért is, mert
némely igazságot előbb-utóbb hangos, sőt
kiáltó szóval is ki kell mondani." De
vajon megmaradtak-e ezek az igazságok,
át tudta-e ültetni üzenetét a színpadra
Cseres Tibor, amikor a Thália Színház
számára átdolgozta regényét? Nem bi-
zonyult-e szűkebbnek a színház a maga
paramétereivel, zárt, feszes kristályszer-
kezetet követelő világával, mint az eredeti
vászonruha?

Jogos ez a kérdés, már csak a témának a
cél által meghatározott eredendő epi-
kussága miatt is. Cseres Tibor egy törté-
nelmi folyamat mélyére ás le, melynek
árnyalt megmutatásához elkerülhetetlen a
szükségszerűségek és véletlenek bonyo-
lult összeszövődésének komplex, azaz
totalitásra törekvő feltárása. Vagyis a
téma az elemzést, nem pedig a színpadon
és a drámában nélkülözhetetlen sűrítést
követeli meg.

A mű alapját képező cselekmény pár-
huzamosan folyik a hatvanas évek elején
és a háborús években. A múltidézés ürü-
gye egy külföldről érkezett „felbujtó le-
vél", melynek feladója után Thormay
Béla, a néphadsereg őrnagya nyomozni
kezd. A levél szövege 1939-re, a Kassa



fölötti Jahodnánál állomásozó tábori őrsre
céloz, ahol akkor Thormay is szolgálatot
teljesített hadnagyként. Gyanúja így akkori
társaira (s elsősorban a mindannyiuk által
csodált Tömössy Aladár akkori vezérkari
századosra) esik, akikkel együtt - hogy a
hitleri fasizmus elől menekülő lengyelek,
zsidók, szociáldemokraták Magyarországra
szöktetésében való részvételüket leplezzék
- látszatorgiát rendeztek, ahol egy fénykép
is készült róluk. (Ennek a képnek a
hátterében láthatók a katonák által faragott,
szerel-mi aktust imitáló „parázna szobrok",
melyeket a patak vize mozgatott) E
fénykép nyomán indul el Thormay, s míg a
rajta szereplők háború alatti és utáni sorsát
próbálja nyomon követni, nyomozása
megszállott oknyomozássá és ön-
marcangolássá válik; miközben faggatja a
múltat, önmagával, saját és volt tiszt-társai
felelősségével is szembe kell néznie. Így -
Thormay fájdalmas eszmélésén keresztül
tükröztetve - kapunk megrázó összképet a
múltról, a még „békés" Jahodnától a 2.

magyar hadsereg pusztulásáig; a magyar
légió megalakulása körüli viták, máig élő
sebek felizzásától az ötvenes évek
börtöneinek képéig. Thormaynak
nyomozásáról számot kell adnia az Asztal -
fölöttesei - előtt, amit né-hány jelenlevő az
ő fegyelmi tárgyalása-ként fog fel. A múlt
és a jelen ilyen egy-bejátszása az Asztalt
szimbólummá emeli: Thormay egy
személyben nyomozó és vádlott, vádol és
vall, s nemcsak Thormay Bélaként, hanem
magára véve volt tiszttársainak terheit,
felelősségét, tragédiáit is. Így az Asztal az
önvizsgálat szín-helye, a nemzeti
lelkiismeret és mai társadalmunk
lelkiismeretének szimbóluma. Ez a
szövevényes cselekményváz nagyjából
azonos a regényben és a színpadon, de
eltérő a megformálása, reprezentálása.

Ugyanis az epikus témával összekap-
csolódva nehezítette a dramatizálást a
regény szerkezeti megoldása is. Cseres
Tibor egy sajátos műfajt hozott létre,
ikerregényt írt, melyben a második rész
fejezetei magyarázzák, kiegészítik, elmé-
lyítik az első rész eseményeit és gondo-
latait, meg-megszakítva a cselekmény me-
netét. A szerkezetnek ez a balladisztikus
szaggatottsága, az egyes történések kés-
leltetett kibomlása egyfajta drámaiságot is
ad a műnek. Természetes, hogy ezt ilyen
formában színpadra vinni nem lehetett. A
színpadi műben az író „kiterítette", a
vallomások linearitásában oldotta fel
ezeket az eredetileg egymásra
vonatkoztatott s ezáltal teljességet adó

Cseres Tibor: Parázna szobrok (Thália Színház). Kollár Béla (Orvos), Bitskey Tibor (Thormay Béla) és
lncze József (Tömössy Aladár) (Iklády László felv.)

biztosít, s ami egyébként a színház
legbensőbb eszköze, sajátsága: a megjele-
nítéstől.

Így az a paradox helyzet áll elő, hogy az
eredeti epikus mű sokkal inkább drámai
hatású, mint a lényegében elbeszélő
alapállásból megformált dráma.

Hiszen amit egy színpadon csak el-
mondanak, nem ragad meg igazán a né-
zőben, nincs átütő hatása, erőltetni kell az
odafigyelést. Így vész el itt is sok olyan
esemény és utalás, ami a megértés
szempontjából kulcsfontosságú lenne.
Többen is beszélnek például arról, mi volt
a „parázna szobrok" szerepe; a lengyel
menekültek átcsempészéséről is hallunk, de
nem ragadnak meg bennünket ezek a
verbális közlések, nem figyelünk fel
kellőképpen jelentőségükre, s ezért az
összefüggések homályossá válnak,
lényeges információk elsikkadnak. Nem
utolsósorban például az, hogy ezek a
tisztek, akik az utókor emlékezetében
beleolvadtak a fasiszta németbarát magyar
tisztikar fogalmába, részt vettek ezekben a
menekítésekben. Aki nem olvasta a
regényt, nem biztos, hogy felfigyel ennek a
ténynek a jelentőségére.

Dokumentum és fikció
Itt kell még megemlítenem azt is, hogy
Cseres Tibor az ikerregény szerkesztési
elvén és az idősíkok egymásba játszásán túl
regényében még egy igen fontos el-járással
élt: a dokumentum és a fikció nagyszerű
elegyítésével. Nem száraz történelmi
munkát írt, hanem hiteles és
emberközpontú regényt, megrázó egyéni
sorsokon és tragédiákon keresztül tük-
röztetve a történelmet. Ez az emberköz-
pontúság az élmény, az azonosulás lehe-
tőségét biztosítja az olvasó számára. Es
nemcsak az egyénekkel, hanem rajtuk
keresztül magával a történelmi korszakkal
való azonosulást, annak átélését is lehetővé
teszi. Ez a bravúros eljárási

részeket, melyek így a színpadon elvesz-
tették összefüggésüket, drámai hatásukat,
s eltűnt a regény sokszálú, de feszes
szerkezeti íve. önmagában jó ötlet volt a
darabot az Asztal köré szervezni, ez az
alaphelyzet megteremthette volna a drá-
mai szituáció lehetőségét. De csak akkor,
ha az Asztalnál megjelenő alakok viszo-
nyai a színpadon kibontakozó jelenben
változnak; ha a hangsúly a szereplők
előttünk lejátszódó interakciói. hatására
átalakuló viszonyrendszeren van. Itt
azonban nem erről van szó. A színpad úgy
próbálta kiküszöbölni a regénybeli
nehézségeket, hogy az Asztalnál megje-
lennek és vallomást tesznek mindazok,
akikkel a regényben Thormay találkozik, s
akik neki mondják el sorsukat és vívó-
dásaikat. A színpadon tehát retrospektív
monológokat hallunk, visszaemlékezések
láncolatát, s így nem lehetett elkerülni a
verbalitás veszélyét, ami a színpad ellen-
sége. Ezáltal a regény két síkon is vesz-tett
eredeti gazdagságából: egyrészt a jel-
lemek, másrészt az átélhetőség terén.

A regényben ugyanis a figurákat - a
témára koncentrált - teljességükben
megismerjük: múltjukat, vergődéseiket
testi-lelki kínokban és döntés helyzetek-
ben, melyek sokszor nem kínáltak valódi
döntési lehetőséget; megértjük sorsuk
közösségét, a lelkiismeret útvesztőjét,
melyből számukra még ma sincs kiút.
Ezzel szemben a színpadi vallomások
egyéniségüket csak egy oldalról mutat-
hatják meg, s ettől nem drámai alakokká
válnak, hanem jelentéktelenekké. S jelle-
mük felmutatott részét sem cselekvésük-
ből ismerhetjük meg, hanem nagyrészt
csak abból, amit elmondanak magukról, s
ahogyan elmondják.

S azzal, hogy az alakok a színpadon el-
beszélik emlékeiket, nem pedig eljátsszák,
nemcsak a jellemek szegényednek, hanem
a mű éppen attól fosztatik meg, ami a
regényben oly erős drámaiságot



mód, ami szerkesztési elvből, formai
elemből mondanivalóvá lényegült, a
mélyebb megértést szolgálja, a befogadó
számára kifejezetten megrázkódtatást,
felrázást jelent. A tények és események
puszta elmondása miatt a színpadi műből
éppen ez a felrázó hatás hiányzik. Ter-
mészetesen a regényben felidézett konkrét
háborús és hadifogoly-élményeket a
színpadon nem is lehetett volna teljessé-
gükben megjeleníteni. De azáltal, hogy
mindezekről csupán hallunk, nem élhetjük
át a figurákkal ezeket a helyzeteket, mert
maguk a figurák (s így a színészek) sem
élik át. A szereplők elmondják szö-
vegeiket, de nem megjelenítve látjuk az
egyes ember megbirkózását a történe-
lemmel, így az egész közeg, amiit emlé-
keikként felidéznek, elveszti konkrétságát,
húsba vágó hatását. Túl elvont marad így
az előadás (néha esszé jellegű
elmélkedésekkel Stoom vagy Thormay
szájából), s mivel emiatt kevésbé érzé-
keljük az „emberi oldalt", mint az álta-
lánost, így azonosulni, átélni sem tudjuk
igazán. A háborús események, emberi
sorsok megjelenítését a „magánszféra"
megjelenítése (Thormay magánéletének
szereplőivel) pótolja, ami viszont nagy-
részt funkciótlan. A sok szervetlen jelenet
azt az érzést kelti, mintha azért kerültek
volna a darabba, hogy az egyes
epizódfiguráknak legyen játéklehetőségük,
másrészt, hogy „befogadhatóbbá" tegyék a
nehezen emészthető részeset, holott csak
felhígítják.

A nyomozás dramaturgiája

A színpadon tehát - eltérően a regénytől -
a hatvanas évek elején történő nyomozás
(az Asztal) került előtérbe. Ennek az
említetteken kívül egyéb hátrányai is
vannak. A legfőbb az, hogy maga a nyo-
mozás, a vélt merénylet megakadályozása
önmagában érdektelen. Csak azáltal nyer
értelmet (mint a regényben), ha a törté-
nelmi folyamat emberi vetületeinek meg-
mutatásához szolgáltat ürügyet. Itt azon-
ban - ahogy eddig is láttuk - nem ez tör-
ténik.

Emellett a nyomozás középpontba
állításának még egy paradox hatása van.
Más vonatkozásban már utaltam rá, hogy a
regényben az Asztal inkább szimbolikus
értelmű, a színpadon viszont valóságos
tárgyalást, kihallgatásokat látunk. A
szimbólum realisztikus ábrázolása
szegényíti a művet, mert az Asztal elveszti
jelképes értelmét. Így szimbólumnak túl
konkrét, valóságosnak viszont bizarr,
hiteltelen. Nem lehet elkép-

telni ilyen katonai tárgyalást, ahol bárki
szabadon ki-be járhat, az egykori altá-
bornagy kéretlen tanú lehet, és a mai
hadsereg tisztjei kegyelmes úrnak titu-
lálják; ahol a „vádlott" indokolatlanul ott
tartózkodó szeretője felkínálkozik minden.
jelenlévő férfinak. Emellett az Asztal
realista megjelenítése azzal is együtt jár,
hogy sok szereplő teljesen funkciótlanul
és magatehetetlenül ődöng az Asztal körül
- a vizsgálóbizottság tagjai - s szín-padi
szerepük annyi, hogy meghallgassák a
soron következő monológot.

A darab elhúzódó második részében
egyébként is sok a fölösleges és ezért
drámaiatlan jelenet. Ilyen például az az
epizód, amikor Thormay bebizonyítja,
hogy miközben előadást tart valamiről,
szemével „le tud fényképezni" egy elé tett
szöveget. A darabból ugyanis mind-eddig
nem derült ki: Thormay annak ellenére
ismeri a titokzatos levél szövegét, hogy
nem volt alkalma elolvasni. Bár
önmagában hatásos jelenet, mégis értel-
metlen a végén előhozakodni ezzel, hiszen
az egész szempontjából lényegtelen
momentum. S nem lett volna szükséges a
szálakat feltétlenül elvarrni azzal, hogy
kiderül: Tömössy volt mnyasszonya írta a
leveleket. Sőt a rejtély homályban hagyása
átfogóbb értelművé, jelképpé emelte volna
a levelet. Hiszen Thormay végig nem tesz
mást, mint megpróbál elégtételt
szolgáltatni a levélírónak, aki bármelyikük
lehetett volna, s akikről Tömössy így
beszélt egykor: „... a vak történelem hogy
prédál bennünket! .. . Lásd, a könyörtelen,
buta hatalom milyen ostobán használja fel
életünket." - s akik-nek, ha életben
maradtak, a szégyenbélyeget is viselniük
kell.

Mindebből kitetszik, hogy a Parázna
szobrok színházi átdolgozása nem elég át-
gondolt színházi szempontból. Az előad-
hatóvá formálás érdekében megváltozott a
szerkezet, ezzel együtt átalakultak a
jellemek s a mondanivaló is, de nem a
regénnyel egyenértékű szinten. Az egész
mű sokkal szegényebb lett.

A regénnyel való összevetést persze
megkérdőjelezhetné az az érv, hogy egy -
a regénytől független - önálló mű készült,
egy új dráma született, melyet ön-
magában kell vizsgálni. Csakhogy ez az
átdolgozás drámaként nem áll meg a maga
lábán. S az az üzenet, igazság, melyet
Cseres Tibor kiáltó szóval akart el-
mondani a színházban, s ami a regényben
oly árnyaltan, sokrétűen kibontakoztatva
fogalmazódik meg, itt elkallódik, elveszti
hangsúlyozottságát.

Játéklehetőség nélkül

Az eddigiek következménye az előadás
megoldatlansága is. Nincs könnyű dolguk
a színészeknek, hiszen alig van já-
téklehetőségük; egyik részüknek jóformán
végig hallgatnia, a többieknek pedig csak
beszélniük kell: elmondani egy olyan
szöveget, melyet nem tud-nak igazán
átélni, mivel nem a jellemek alakítják az
eseményeket, hanem csak közvetítik. Így a
színészeknek nincs sok támpontjuk a
jellemek megformálásához. Mit tehetnek?
Megpróbálnak kitalálni valamilyen
viselkedést, hanghordozást, amivel
feltölthetik a beszédet (a hallgatást), s ami
szövegükhöz úgy-ahogy illik. Az Asztal
figurái (a vizsgáló bizottság) hallgatásuk
közben megpróbálják a szövegre való
reagálás látszatát kelteni, de
tulajdonképpen nincs semmilyen színészi
feladatuk, és láthatóan rosszul érzik
magukat e szerepekben.

Viszonylag a legnagyobb aktivitást
Thormay szerepe biztosítja, s Bitskey
Tibor jól megoldotta a figurát, meg tudta
teremteni az eltávolító irónia és az érzel-
mi érdekeltség egységét. De a Tömössyvel
való találkozások patetikus pillanataiban ő
is elbizonytalanodik, nem tud mit kezdeni.

Tömössy Aladár, akinek alakja a re-
gényben oly élesen kirajzolódik, s kisugár-
zásával az egyik leglényegesebb jelentés-
síkot hozza létre, a színpadon csak erőtlen
- és erőltetett - kísértet, arctalan és jel-
legtelen. Ez persze nem az őt alakító Incze
József hibája, hiszen semmi mozgástere,
játéklehetősége nincs, bábként kell mo-
zognia, éppen annak a szerepében, aki
egész életében az ember bábként rángat-
ható mivolta ellen lázadt. A színészvá-
lasztás sem szerencsés, Incze József egy-
szerűen alkatánál fogva nem alkalmas arra,
hogy elhitesse, miért fetisizálták, csodálták
Tömössyt tiszttársai, miért volt mindenki
eszményképe. Ugyanakkor az átírás
hibája, hogy megjelenik Tömössy,
mégsem teremtődik belőle el-játszható és
meggyőzőfigura. Leginkább Rátonyi
Róbert találja fel magát Dömötör
szerepében, aki, bár a komikum irányába
karikíroz, mégis - és talán éppen ezzel -
megmutatja a figura szánalmasságát is,
eleven alakja az előadásnak. Nem derül ki
azonban, hogy Drahota Andrea (Thormay
volt felesége) vajon miért olyan enervált
végig, s miért nem visz egy kis
mozgalmasságot szerepébe. Balogh Erika
pedig kissé erőltetetten, hamis élénkséggel
játszik Thormay lányának szerepében.
Esztergályos Cecília,



aki Sacit, Thormay élettársát személyesíti
meg, a tőle megszokott lenyűgöző bájjal
játszik, de szerepe dramaturgiailag
funkciótlan és leegyszerűsített, emiatt
nincs lehetősége a figura emberi oldalának
megmutatására. Csak egy elnagyol-tan
megrajzolt, meglehetősen közönséges
teremtés lett a regénybeli Irmából. Szirtes
Ádám (Fodróczki) túlkarikírozott harsány
módon próbált lelket lehelni szerepébe.
Szabó Gyula viszont - ahogyan általában
megtalálja az intellektuális figurák hangját
- tiszteletet parancsoló, félelmetes és
egyben rokonszenves Stoom Marcellt
formált, s korlátozott mozgása ellenére,
tolószékéhez láncolva, néhány pillanatra
drámai hatást kelt. A többiek
tisztességesen elmondják szerepüket, de
némi illusztráláson kívül ennél többet nem
tesznek.

A jelzésszerű, rekviemre utaló díszlet
(Szinte Gábor munkája) impozáns, de nem
mélyíti el a darab jelentésrétegeit, nem ad
hozzá többletet.

Kazimir Károly rendezése - a díszlet-tel
összhangban - a pátoszra, emelkedett-
ségre, kegyeletre helyezi a hangsúlyt,
melynek hatása félrecsúszik, mert követ-
kezetlenül épülnek bele a hígító, komikus,
diszfunkcionális jelenetek. Ugyan-akkor
nem találunk egységes színész-vezetést
sem, s a mozaikszerűen egymás mellé
terített részletek egységbe foglalása is
hiányzik. Habár lehetséges, hogy az
időnként megvilágított vagy előtérbe
kerülő „parázna" szobrok élőképe hivatott
ezt a célt szolgálni, az összekötő kapcsot
megteremteni, a központi kérdésre
irányítani a figyelmet. Csakhogy - mint
már említettem - a néző számára nem
eléggé világos e látvány alapjelentése és -
jelentősége, s ezért színpadi összefogó
szerepében sem működhet. Pedig
valószínű, hogy Kazimir Károly és az
összes alkotó a Cseres Tibor által
hangsúlyozott művészi felelősségvállalás
jegyében állították színpadra a művet.
Azért, hogy széles körben tegyék lehetővé
egy korábban agyonhallgatott s jelenünk
szempontjából is létfontosságú kérdés
tisztázását, továbbgondolását. De sajnos a
megvalósulás félresiklott, mert az
adaptáció nagyon kényes terület, mely sok
buktatót rejt magában, s megkíván-ja, hogy
az alkotók az irodalmi gondolkodásmódtól,
kifejezési eszközöktől el-rugaszkodva
alkalmazkodjanak a szín-ház sajátos
eszközeihez.

CSÍK ISTVÁN

Berzsián és Dideki

Kicsit szorongó szívvel ültem be az Álla-
mi Bábszínház bemutatójára. Szorongva
és kíváncsian: azon izgultam, hogy Lázár
Ervin megkapóan eredeti, tündérien rea-
lista mesevilága, a konvenciókat és sab-
lonokat, korlátokat és skatulyákat játszi
könnyedséggel szétrúgó, szárnyaló és
mégis minden ízében a valósághoz kötődő
fantáziája otthonra talál-e, otthonra
találhat-e az élő színpad után (a darabot
három évvel ezelőtt Lengyel Pál és Koós
Iván már megcsinálta Kaposvárott) a
bábszínpadon is? Mert ez a sajátos világ,
ha belekerül valamiféle hagyományos
dramaturgiai gépezetbe, ahol sarkítják
meg gömbölyítik, és azt mérlege-lik, hogy
a fantázia ellen beoltott felnőttek döntése
szerint vajh mit érthet meg az a gyerek, és
mit, hogyan kell neki megmagyarázni -
meghal.

Bár eddigi tapasztalataim szerint a
Bábszínház nem az efféle didaktikát te-
kinti üdvözítőnek, most mégis voltak
bizonyos fenntartásaim. Féltettem a mesét,
mert ami a gyermekekhez szóló mű-
vészetre - és didaktikus kilúgozásuk
buktatóira - általában igaz, az Lázár Ervin
műveire ezerszeresen igaz. Izgatottan
vártam tehát., elmagyarázzák-e a szín-
padról, hogy Berzsián miért jobblada

költő, és hogy ha az éjfejű egyszer Átten-
tő, akkor miért lesz szükségszerűen Redáz
. . . Mert ha igen, akkor baj van. Akkor
nem Lázár Ervin művészete talált
otthonra az Állami Bábszínházban - ahol,
szerény véleményem szerint, már régóta
otthon kellene lennie -; akkor csak egy
Lázár Ervin-regényt dramatizáltak,
„alkalmaztak" bábszínpadra.

Félelmeim szerencsére alaptalannak
bizonyultak. Mert igaz ugyan, hogy a
történet szükségszerűen veszített játékos
fordulataiból, szegényebb és egysíkúbb
lett, de amennyit színpadra lehetett belőle
menteni, azt az előadás megőrizte; igaz,
hogy az író játékos nyelvi leleményei,
költői nyelvezete nem érvénye-sülhet
teljes gazdagságában, de a verbális értékek
esetleges elsikkadásáért bőségesen
kárpótol a látvány, az írói fantáziával
szinkronban szárnyaló képi fantázia.

Koós Iván, a bábok és a díszletek ter-
vezője ugyanis nemcsak atmoszférájában
idézte meg hitelesen az író teremtette vi-
lágot. Lázár Ervinnel azonos hullám-
hosszon gondolkozva helyezte át, nagy-
szerű leleménnyel, a nyelv, a szavak kö-
zegéből a színpadi tér látható-tapintható
közegébe a költői képzelet alkotta figu-
rákat. Afféle fordított teremtés zajlott le
itt: az író szellemi gyermekeinek hal-
hatatlan meselelke köré varázsolt tapint-
ható testet a tervező. Lélekre szabott
testet; tele nagyszerű ötletekkel, a színészi
munkát gazdagító lehetőségekkel, ön-
törvényű szín- és formavilággal. Olyan
telitalálatok születtek e munka során, mint
Vinkóczi Lőrénc, a kocsmáros, vagy
Szőrénszőr Tejbajszán; olyan játékos öt-

Jelenet az Állami Bábszínház Berzsián és Dideki című előadásából (Matz Károly felv. )


