
szerkezet is. A nagy kérdésre: állhat-e az
uralkodó osztály vezetője a nép mellé?
Megvalósulhat-e a külön osztálybéke
császár és paraszt között? Háy meg-
lehetősen didaktikus válaszokat ad. Ami-
lyen szellemes és erőteljes Zsigmond és
XXIII. János pápa (Szabó Sándor) elegáns
évődés mögé bújtatott kegyetlen hatalmi
tusakodása, olyannyira vértelen és statikus
a híres börtönjelenet, amely-ben „a cseh
nép vágyainak szószólója-

Husz János parasztprófétával talál-
kozik Zsigmond. Husz, akit néhány kri-
tikus a darab „peremhős"-ének nevezett,
ül a börtönben zsámolyán (ülve is elesve),
és pedánsan felmondja antitéziseit.
Balázsovits Lajos (darócban és
torzonborz szakállal) nem hús-vér pa-
rasztfilozófust alakít, hanem önmagát
eleve mártírhalálra ítélt átszellemült ván-
dorprédikátort, így a megszeppent király
és közte nincs igazi disputa, az egész
jelenet hatástalan, sőt már-már hiteltelen.

Hasonló illusztráció marad a negyedik
felvonás első, úgynevezett prágai képe is.
Itt Ziska (Papp János) agitál túlbuzgó
neofita hévvel, a statiszták (akár egy
szavalókórus) engedelmesen rázzák az
öklüket, a jelenet sematikus operarész-
legnek hat a szellemes, fanyar előadásban.

És mindez nem véletlen. Az Isten és a
Császár hatásosan megírt irodalmi bul-
várdarabja kiveti magából - mint valami
oda nem illő illusztrációt - a didaktikus
politikai leckét; s előáll az a képtelen
helyzet, hogy egy színdarab eszmei
hősének egy rosszul megírt epizód-
szereplőt képzel az író, aki az erkölcsi
igazságot hordozná, szemben a remekül
megjelenített -- erkölcstelen -- főhőssel.
Az eredmény előre sejthető: a néző in-
kább viszolygást érez Husz sorsa iránt,
mintsem rokonszenvet, s minden idegszá-
lával szurkol a svihák Zsigmondnak.

Érezte Ádám Ottó is, hogy az epizód-
szerepek erősítésre szorulnak, ezért a
legkisebb figurákban is jelentős
színészegyéniségeket vonultat fel (Cseke
Pétert, Cs. Németh Lajost, Gyabronka
Józsefet, Dunai Tamást, Zarabella,
firenzei bíboros szerepében Pataky Jenőt,
akinek Mainz püspökével, Horesnyi
Lászlóval nyílik lehetősége rövid, de
színészileg pontos jellemábrázolásra).
Bárhogy is csűrjük-csavarjuk: az Isten,

császár, paraszt Huszti Péter színészi
jutalomjátéka. Zsigmond önmagával és a
történelemmel küzd, s a történelem arra
kényszeríti, hogy megtagadja önmagát.
Győzelmének ez az ára. Íme, Háy-féle
dramaturgia lényege: „historia ex
machina".

FÖLDES ANNA

Vonó Ignác feltámadásai

A Vonó Ignác színháztörténetté lett ős-
bemutatójára 1969. december 14-én, két
nappal a hasonló című rádiójáték bemu-
tatója előtt került sor a Madách
Kamarában. Azóta a darab - elvben és
érdeme szerint - beszáguldhatta volna, ha
nem is Európát, de legalább hazai
színpadainkat. Nem ez történt: a nagy
sikert nyolc-esztendős téli álom követte.
Tizenhárom év alatt mindössze Miskolc
és Veszprém vállalkozott Fejes
drámájának felújítására.

Az idei évadban viszont csak néhány
hét választotta el egymástól a dráma
ötödik (józsefvárosi) és hatodik (szolnoki)
bemutatóját. Ez az újrafelfedezés ad
alkalmat arra, hogy közelebbről is
megvizsgáljuk a dráma színházi történetét
és mai érvényét, s hogy mit tudott ebből
felmutatni az a két társulat, amely perbe
mert szállni dramaturgiáink járványos
feledékenységével.

Életrajzi dráma?
Vonó Ignác novellában látta meg a nap-
világot. (Vidám cimborák, 1966.) A hat-
vanas évek derekán publikált rövid el-
beszélés a hős jellemének és a történelem
folyamatában változó (és változat-

lán) helyzetének szinte keresztmetszetét
tartalmazza. Benne van Vonó Ignác al-
tiszt életének minden lényeges sorsfor-
dulója, történelmileg és társadalmilag
meghatározott, egyediségében is hiteles
magatartásképlete, az első világháború
lövészárkától 1956 novemberéig. A drá-
ma ismeretében újraolvasva az elbeszé-
lést, ráismerünk nemcsak Vonó Ignácra
és az életét kísérő mellékfigurákra, de a
dráma illetve a dialógusok egész sor
későbbi kulcsmondatára is. Viszont nem
szerepel a történetben az a figura, aki a
drámában Vonó Ignác egyenrangú
partnere, ellenfele, társa, mércéje -
egyénisége lenyomatának jellegzetes ne-
gatívja a Vonó lgnácnak rendeltetett,
méltatlanul elhagyott szerelmetes prole-
tármúzsa, özvegy Mák Lajosné. Vonó
Ignác és Mákné színpadi és történelmi
kettőse csak a később elkészült drámai
változat leleménye.

Ha arra gondolunk, hogy Örkény
drámáinak epikus előzményei - a Tóték és
a Macskajáték című kisregények -
cselekmény dolgában, az ábrázolt világ
szélességében, gazdagságában lényegé-
ben egyenértékűek a színpadra transzpo-
nált változattal, szembetűnő a módszer-
tani különbség. Míg Örkény drámává
szerkesztette, sűrítette írásait, Fejes a
Rozsdatemetőben a drámai jellegű és drá-
mai hatás ébresztésére alkalmas epizódok
kronologikus rendbe állított, filmszerűen
lepergetett sorával; a Vonó Ignác esetében
pedig a novellában megközelített
életélmény részletes kibontásával terem-
tett színpadi alkotást. A kibontás ezúttal

Fejes Endre: Vonó Ignác. Özv. Mákné (Margittai Ági) és Vonó Ignác (Madaras József) a Józsefvárosi
Színház előadásán (Iklády László fe l v . )



szinte szó szerint értendő: hiszen a két
szövegváltozat alapján nyomon követhető,
ahogy az író jelenetté tágította a novella
egyes mondatait, és az elbeszélés-ben
felvillantott mozzanatok a színpadon nem
egyszer egy múló évtized érzékeltetését
szolgálják. Érdekes, hogy már a novella is
dacol saját műfajának törvényeivel:
cselekménye egy regény idődimenzióit
tölti ki. A drámaváltozat azonban még
élesebben tagadja a hagyományos
dramaturgia normáit. Fejes - éppen, mivel
nem szinopszisnak, hanem a születő dráma
magjának tekinti a novellát - megtehette
volna azt is, hogy az elbeszélt folyamat
egy drámai mozzanatából indul ki, abban
ragadja meg Vonó Ignác életének
színpadra állítandó konfliktusát. Ehelyett -
talán a Rozsdatemető adaptációja során
szerzett dramaturgiai tapasztalatokra
támaszkodva, de még inkább saját írói
alkata és a felhalmozott, alapjában
drámaiatlan életanyag parancsára -
megtartotta a novella epikus
építkezésmódját, pontosabban: néhány
lényeges fordulópont-ra és epizódra
redukálva érzékeltette az évtizedeket
felölelő életfolyamatot. Igaz, a Vonó Ignác
világa zártabb, a családregény szerteágazó
történetéhez képest koncentráltabb, mint
ahogy azt a Rozsdatemetőnél tapasztaltuk,
de cselekményvezetésében hasonlóképpen
novellisztikus. Az író a hős életének több
mint négy évtizedes folyamatából emeli ki
az egészre és az egymást követő (tör-
ténelmi) fordulatokra is jellemző epizó-
dokat.

Vonó Ignác és a Vonó Ignácok élet-
útjára azonban - ezt Fejes helyesen is-meri
fel - nem jellemzők az igazán drámai
cselekedetek, döntések. Fejes realizmusa
nyilatkozik meg abban, hogy hőse
sorsának megjelenítésre érdemes állomá-
sait egyrészt az átélt, elszenvedett törté-
nelmi eseményekben, másrészt az ember-
élet útjának hagyományos mérföldkövei-
nél (a hős harmincadik, negyvenedik,
ötvenedik születésnapján) keresi.

Fejes drámáinak közös és jellemző je-
gye a filmszerűség. A Vonó Ignác kompo-
zíciós problémáinak megoldását azonban
nem a film, hanem inkább a hangjáték
műfaji lehetőségei és törvényei könnyí-
tették. Mintha az író eleve számolt volna a
jelenetekre bontott folyamat akusztikus
tagolásával, és az egymástól hallhatóan
elkülönített, többé-kevésbé lekerekített
dialógusokban kívánta érzékeltetni a
történelmi - és a magánszférában
végbemenő változásokat is. A be-

mutatók időpontjából következtethetünk
rá, hogy Kerényi Imre, a Madách színházi
ősbemutató rendezője, és Rácz György, a
rádióváltozat alkotója, egy-mástól
függetlenül, párhuzamosan dolgoztak a
szövegen. A rádióváltozat volt az egyetlen
Vonó Ignác-előadás, amelyet még nem
befolyásolhatott Garas Dezső és Kiss
Manyi felejthetetlen színpadi párosa és az
általuk megütött izgalmasan groteszk
alaphang.

Merőben másféle megközelítésre vall
már a szereposztás is: a rádióban Lati-
novits Zoltán és Ruttkai Éva játszották a
darab főszerepeit. A korabeli kritika
szerint Latinovits Zoltán „egy altiszt-
sorban tengődő költőt" szólaltatott meg,
aki magatartásával mintegy korrigálja az
igazságtalan sorsot. Ruttkai Éva pedig - a
józsefvárosi környezet megszemélyesített
szimbóluma - egy védőangyal
buzgalmával őrzi, támogatja hálátlan
szerelmesét. A szerepek társadalmi
modelljeitől némileg távol álló színészek -
a rendezővel együtt - viszonylag könnyen
függetleníthették magukat a realitástól:
nem a naturalista valódiság, hanem a
költői játék irányába tolva, magasabb
régiókba emelve a szöveget. A
rádiódráma lírai hangvételű előadása
inkább tragikus-nosztalgikus lett, mint
groteszk. Bírálói szerint ez a mű egy
lehetséges, vitatható, de „megvalósításá-
ban töretlen", a maga módján kitűnő
változat.

Az első Vonó Ignác
Fejes drámájának színpadi története a
Kerényi Imre nyilatkozatában idézett
„csodával" és egy fergeteges sikerű pre-
mierrel kezdődött. A hatvanas évek végén
Fejes „ezerszer áldott" nyolcadik
kerületének színpadi rehabilitációja, osz-
tályos társainak, a proletariátus és a kis-
polgárság határterületein lézengő, félig-
meddig marginális hőseinek a társadalmi
mozgás fősodrába való integrálása még
szellemi izgalmat ébresztő újdonság volt.
Nem véletlen állította Pándi Pál bírálata
középpontjába a darab „irodalmon túli"
célját: „Azzal a megbecsüléssel, amelyet
Fejes az őt küldő osztálynak szerez egy
irodalmi alkotás révén, tulajdonképpen a
küldő osztály társadalmi integrálódását, az
új hatalmi helyzetben való teljes, fel-tétlen
legalizálását sürgeti." (Népszabadság,
1969. XII. 23.)

A Rozsdatemető a hábetlerizmus felfe-
dezése és társadalmi bacilustenyészeté-
nek demonstratív bizonyítása által vált
korszakos művé. A bírálók egy része

a Vonó Ignácban is az itt feltárt időszerű
társadalmi kérdések további vizsgálatát
becsüli. A Hétfői Hírek cikkírója majd-
nem axiomatikusan tömöríti a darab általa
felismert mondandóját, amely szerint „a
prolik prolik, az urak urak". (1969. XII.
15.)

Berkes Erzsébet a Rozsdatemetőben
megszólaltatott Zentai megválaszolatlan
kérdését idézve arról beszélt a Kritika
hasábjain, hogy Fejes most már egyre
tisztábban mondja ki azt, ami kezdettől
izgatja: „Miért élnek lehetőségeik alatt a
történelem sodrától távol eső tocsogók
között azok, akik rendünk »új nemessége«
lehetnének?" A dráma és Fejes egész
társadalomszemléletének kulcs-
problémáját Berkes abban a népi írók által
már korábban feltárt ellentmondásban
keresi, hogy az alulról jövők mérték-
rendje - etikában, esztétikában - még
akkor is követi az uralkodó osztályét,
amikor politikai és érdekellentéteik már
nyilvánvalóvá lettek. Sőt - és ez már Fejes
gondja -, ez az öröklött érték-rend a
megváltozott, az új uralkodó osztály
számára is sokáig mértékadó maradt.

Bár a dráma szövegében, a „néhány
arasznyira a város felett lebegő" hősök
jellemrajzában és a cselekmény döntő
fordulataiban, sőt az előadás stílusában is
tudatosan elszakadt a földhözragadt
realitástól, és Kerényi rendezése követ-
kezetesen „a naturális kifejezés fölé"

emelte a darabot (Létay Vera), akkoriban
mégis a dráma konkrét történelmi
tapasztalata, az altisztlelkületű kisemberek
társadalmi magatartása volt a legiz-
galmasabb kérdés. Hogy hogyan élhette át
a kacskakezű OTI-altiszt az ország és a
nép létét megváltoztató történelmi
fordulatot úgy, hogy sem egyéni létében,
sem tudatában nem történt alapvető vál-
tozás. Csak a tanácsos urat söpörte el a
vihar, az OTI cégtáblája változott SZTK-
ra, de az altiszt munkahelye és munkaköre
változatlan maradt. Vonó Ignác a
felszínen ugyanolyan alázatos és
alkalmazkodó, lelke mélyén ugyan-olyan
javíthatatlan álmodozó, mint haj-danán.
Özvegy Mák Lajosné kopott albérletében
és izzadságszagú ágyában tovább őrzi az
elérhetetlen zöld szemű asszony
fantomképét. De azután egyetlen-egyszer
résnyire megnyílik előtte az ajtó, amelyen
keresztül végre ő is belopakodhat az
áhított és csodák „másik világba". Amikor
a hajdani apácával kötött házasság révén
sikerül „behazudnia magát" a deklasszált
arisztokraták zárt körébe,



az életformaváltás, az önként vállalt, ide-
jétmúlt szerep paradox módon éppen a
megváltozott világ és a mozdíthatatlan
értékrend ellentmondásának bizonysága.
Az új társadalmi feltételek között még
komikusabb a hagyományos altisztmen-
talitás képlékenysége: Vonó Ignác el-szánt
asszimilációs kísérlete, amellyel egy letűnt
korszak anakronisztikus ideáljaihoz és
elvárásaihoz próbál idomulni.

A dráma történeti megközelítése ma-
gyarázza, hogy az ősbemutató után a
legtöbben - nézők és kritikusok elége-
detlenek voltunk a harmadik felvonás
illusztratív igazságával, sematikus arisz-
tokratafiguráival. Már az alapszituáció is
ellentmond a józan, realista logikának:
hogy lehet, hogy Virág Tekla francia-
balkonos szalonjában nem teljesedett be a
Homok utcai jóslat? Hogy Vonó Ignácot
nem leplezte le - még jóval Mák-
né látogatása előtt saját tudatlansága,
faragatlan modora, primitív stílusa? Vonó
Ignác mimikrijének érthetetlenül tartós
sikerét az író csak azzal magyarázhatja, ha
a másik világ képviselőinek szintjét
leszállítja. Ha elhiteti velünk, hogy a
kötőgéphez kényszerült arisztokrata, a
falánk pap és a kivetkőzött apáca
társadalmi pozícióját elvesztve nem sokkal
különb - finomabb, műveltebb
mint Vonó Ignác. A hősöknek ez a
detronizálása eredményezi, hogy a
nézőnek úgy tűnik: a szalon vendégei nem
az életből, hanem az ötvenes évek
publicisztikájából kirándultak Fejes
színpadára. Az életanyag ugyanis ellenáll
az írói szándéknak. Ezt veti az író szemére
Pándi Pál is, amikor a jelenet dekoratív
voltát kárhoztatja.

Rajk András az első két felvonás érté-
keinek számbavétele után azt fejtegeti,
hogy a saját előzményeiről leszakadt har-
madik felvonás csak nyomokban kötődik
az előzőkhöz. Nem képes tartani azok
tömörségét, stílusát, képtelen meg-rajzolni
egy merőben más világ korábban nem
szereplő figuráit, s végül is „az író
időzavarba jut, a néző túlterhelődik".
(Népszava, 1969. XII. 17.)

Talán csak Hermann István érezte úgy,
hogy a harmadik felvonásban az első két
felvonás viszonylatai kiszélesülnek, és
„valami csodálatos történik". Az élet-giccs
paródiája történelmi giccsbe megy át, és a
deklasszáltság mártírglóriáját viselő altiszt
menthetetlenül groteszkké válik.
Hermann-nak a dráma végkifejletével
kapcsolatos fenntartása lényegében a gro-
teszk komolyra fordulására korlátozódik:
azáltal, hogy Fejes ezt a fordulatot

csak a legutolsó pillanatban képes meg-
tenni, a záróakkord - amely után a hős
giccsélete lényegében zavartalanul foly-
tatódik - inkább tézis marad s nem dráma.
(SZÍNHÁZ, 1970. 3.)

Kiss Manyi és Garas Dezső
mesterduettje

A két főszereplő teljesítményét ünneplő
jelzők nem tartalmukban, csak a szuper-
latívuszok megválasztásában, a bírálók
elragadtatásának indoklásában különböz-
tek egymástól. Kétségtelen: Garas Dezső
pályájának egyik legizgalmasabb vo-
nulata a Fejes-figurák sora. Az ő szánal-
masan kisszerű és kisszerűségében a ma-
gyar mitológia részévé növekvő altiszt-
figurája egyszerre volt megfélemlített és
félelmetes, álmodozó, hetyke, úrhatnám
és kiszolgáltatott. Annyira nevetséges,
hogy az már sírnivaló. Kiss Manyi öz-
vegy Mák Lajosnéja a felvállak szerelmi
játék és a leplezetlen őszinte szerelem, a
faragatlan durvaság és az innen-onnan
ellesett, megemésztetlen magatartásklisék
kettősségében vergődő drámai hős-nő. A
szemünk láttára veszíti el maradék
nőiségét, a világban mindig jól el-igazodó
házmesterné biztonságát és élete utolsó
reménységét is. Fejes Mákné szerepében
különösen csillogó nyelvi bravúrja, a
koronként változó stílusklisék
arzenáljának folyamatos bevetése Kiss
Manyi számára kiváló alkalom volt a
színpadi hős költői erejének felmutatására.

Ha egy dráma minden kulcsszerepét
sikerül optimálisan kiosztani és színpad-
ra állítani - mint ebben az esetben - akkor
az ősbemutató egyszerre hordja magában
a kliséteremtés és a megismé-
telhetetlenség veszélyét is. A Madách
kamaraszínházbeli Vonó Ignác sorsa
mindkettőt példázza.

jellemző, hogy a három főszereplő
(mert Kiss Manyi és Garas Dezső mellett
a Del Pietro Antal tanácsos urat alakító
Mensáros László is annak tekinthető)
teljesítményének elismerése egész sor bí-
rálatban jóslattá éleződik. Bizonyságul

néhány korabeli idézetet közlünk -
kommentár nélkül.

„A darab szereplői közül Garas Dezső
és Kiss Manyi olyan, hogy sem Vonó
Ignácot, sem Mák Lajosnét nem lehet
többé nélkülük elképzelni... Garas Dezső
olyan remek Vonó Ignác, hogy más-
képpen már elképzelhetetlen lesz e figu-
ra." (Film, Színház, Muzsika, 1969. XII.
20.) „Ezt a Vonó Ignácot most már jó-
szerint csak úgy tudjuk elképzelni, ahogy
Garas Dezső találta ki egyszer a mi szá-
munkra." (SZÍNHÁZ, 1970. 8.) „Nem tu-
dom, ilyennek látta-e pontosan Máknéját
az író, Fejes' Endre, de ezután alkalmasint
ő is, mi is ilyennek látjuk majd, ami azt
jelenti, lehetne talán másként is el-
játszani, de ahogyan Kiss Manyi véste a
világba, úgy soha senki nem játszhatja el.
.. Máknénak alkalmasint még sok s kiváló
megformálója lehet, de ennyire
fejesendrés és ennyire kissmanyis, soha."

(Demeter Imre, Film, Színház, Muzsika,
1970. I. 13.)

Ezek után talán nem is annyira érthe-
tetlen az az elfogadhatatlan tény, hogy
Vonó Ignácnak a Madách Kamaraszín-
házban megkezdett diadalútja - majd egy
évtizedig nem folytatódott.

Vonó Ignác come-backje

A jóslat bevált: a sokszor kárhoztatott
ősbemutatókultuszon kívül a megismé-
telhetetlennek ítélt színészi teljesítmény is
a felújítási szándék gátjává lett. Nem
kétséges, hogy a tévé korában még ne-
hezebb egy országos hírnévre és elisme-
résre szert tett, modellként tekintett elő-
adással konkurrálni.

A magam részéről ezért nem csodál-
koztam azon, amin a Napjaink cikkíró-ja
- hogy miért nem száguldott végig Fejes
darabja az országon, miért kellett 1977-ig
várni a felújításra? Mindez azonban
semmit nem változtat az újrafelfedezők
(ez esetben Jurka László) érdemén.

A miskolci színház Egerben rendezett
bemutatója, az elhangzott kritikai észre-

Özv. Mákné (Bajcsay Mária) és Vonó Ignác (Bán János) a szolnoki Szigligeti Színház Vonó Ignác
előadásán (Szoboszlai Gábor felv.)



vételek és fenntartások ellenére, inkább
kedvező visszhangot, elismerést ébresz-
tett. Kiderült, hogy a darab semmit nem
vesztett eredeti értékéből, sőt még hasz-
nára is vált a kurta történelmi távlat. A
rendezőt ekkor már elsősorban a fő-hős
típusának változatlan érvénye fog-
lalkoztatta, hogy „a Vonó Ignácok máig
is élnek". Jurka László azt hangsúlyozta,
hogy a figura ugyanolyan igaz és
ugyanolyan hazug, mint amikor Fejes
megírta: „A szerepeknek kell
történelmileg és társadalmilag
lehetetlenné válniuk, hogy ne
meneküljünk hamis álmokba." A program
tehát egyértelmű: a rendező a mű
történelmi tablóján és konkrét tár-
sadalomkritikai tartalmán túl már a drá-
mának az emberi magatartások törvé-
nyeit kutató, tágabb érvényét keresi.

Két évvel később, a veszprémi előadás
rendezője, Pétervári István pedig már így
fogalmaz: „Fejes Endrét az ember
hazugságai érdeklik, az a kettős lelkület,
mely egyfelől a földhözragadt kisember
valóságos létét, másfelől a nemesnek ál-

modott élet hazug képzeleteit jellemzi."

Számára ekkor már a cipőfényező szol-
galelkűség és a hivatalbeli gőg leleple-
zése az izgalmas, időszerű rendezői fel-
adat.

Fejes Endre drámájának műfaját jurka
László „lírai groteszknek" tekintette, de a
megfogalmazásban tömörített paradoxont
a színpadon (többek szerint) nem sikerült
törés nélkül érvényesítenie. Az
aprólékosan kidolgozott, korrekt elő-adás
filmszerű jeleneteiből, a földközel-ben
maradó dialógusokból némileg el-sikkadt
a költői látomás szépsége, csorbát
szenvedett a varázslat.

Mákné tragikomédiája -
Margittai Ági jutalomjátéka

Csak örülhetünk annak, hogy a dráma
színházi pályafutásának nem záróakkord-
ja, hanem erőpróbája lett a miskolci és a
veszprémi előadás. Petrik József, a Jó-
zsefvárosi Színház rendezője, jó érzékkel
fedezte fel 1983-ban színháza és a darab
világa közötti affinitást.

Petrik József nemzedéke számára a
Vonó Ignácok élete már-már történelem.
(Hiszen ne feledjük, Vonó Ignác, aki az
első világháborút már a fronton éri meg,
minden valószínűség szerint még a múlt
században született!) De sem-mivel sem
okozhatott volna nagyobb kárt a rendező
a szerzőnek, illetve a darab igazságának,
mint ha a Vonó Ignácot történelmi,
darabnak állítja színpadra. Meglehet,
Lukácsy Andrásnak igaza van abban,
hogy a Vonó Ignác egyfajta „alul-nézetben
megfogalmazott történelem" (Magyar
Hírlap, 1983. I. 25.), de attól tartok,
méltatlanul járna el Fejessel az a rendező,
aki a kritikus tanácsát meg-fogadva a
történelmi drámák skatulyájába helyezné
a darab kartotékját. Petrik József helyesen
ismerte fel, hogy a Vonó Ignácok fiai, sőt
unokái számára már nem az első
világháborúban elszenvedett sérülés
szerencsés kimenetele és annak
egzisztenciális következménye az
érdekes. A Hábetlerek hétköznapjairól a
Rozsdatemető írója, az úr és szolga viszony
városi változatairól már Nagy Lajos is
jóval többet adott annál, mint ami ennek a
drámának idevágó, másfél felvonásába
belefér. A második világ-háború a Vonó
Ignácban háttér, 1956 pedig kulissza. A
dráma igazi értékeit nem a (színpadi)
szituációkat (történelmileg) szituáló
társadalmi viszonyok érzékeltetésében,
nem a négy évtizedet átívelő, tudatosan
elnagyolt tablóban, hanem Fejes tértől és
időtől függetlenül is érvé-nyes, de térben
és időben hitelesen érzékeltetett,
napjainkban különösen aktuális
mondandójában kell keresni.

Tényszerűen még Vonó Ignác életrajza
sem hiteles. Fejes hősei sorsával itt is,
most is egy elvontabb, nem naturális
igazságot fejez ki. Ez az igazság, ami
egyébként valóban következetesen vonul
végig az író életművén, az ember és az
illúziók viszonyában, konfliktusában
gyökerezik. Fókuszában az a kisember
vegetál, aki a nyomasztó hétköznapokból
csak az illúziók világába tud menekülni,
aki oly módon keresi és leli meg
boldogságát, hogy különb életet hazudik
magának. A Hazudós, a Sötétkék ruhás Fiú
és Vonó Ignác is közeli rokonai a Hábet-
lereknek, de őket már nem elégíti ki a
rántott hal és a túróscsusza boldogsága. A
munkásfiú, aki a hatvanas években görög
diplomatát, az altiszt, aki az ötvenes
években deklasszált földbirtokost játszik,
egyaránt a látszatéletbe menekül. De
Vonó Ignác szerepjátszása azért ko-
mikusabb, mert itt a magára öltött sze-
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rep nem hedonisztikus boldogsággal,
hanem csupán mártírglóriával kecsegtet. A
titokzatos megbízatásokkal hivalkodó
görög áldiplomata, ha csak pillanatokra
vagy mámoros éjszakákra is, de valóban
az élet császárának érezheti magát. Vonó
Ignác számára Fejes Endre sokkal
megcsavartabb szerepet talált ki: ő a
földbirtokaitól megfosztott felvidéki úr
szerepében attól boldog, amitől szenvednie
kellene. Altiszt létére egy olyan
földbirtokost kell eljátszania, akit altiszt-
szerepbe kényszerített a történelem... Nem
csoda, hogy ez a feladat egyszer-egyszer
meghaladja erőit; hogy a magára öltött
társadalmi mimikri mögül kitüremkedik az
igazi énje. Mert hiába szeretné eltépni
azokat a szálakat, amelyek a múlthoz,
önmagához fűzik -- ezek a kötelékek
eltéphetetlenek.

Petrik József voltaképpen ezekre a
szálakra, az ezeket kézben tartó, bonyolító,
meg-megfeszítő nőalakra, özvegy Mák
Lajosnéra - azaz Margittai Ágira
építi az előadást. Az ősbemutatón,
amennyire emlékszem, a Homok utcai
idill, az albérlőjére szemet vető, magányos
özvegy és a tálcán kínált szexuális
szolgáltatásokat igénybe vevő főbérlő
meg-megújuló viaskodása került reflek-
torfénybe, a Józsefvárosi Színházban
pedig ugyanennek a kapcsolatnak a
mindkét szereplő jellemére, magatartás-
eszményére fényt derítő rituáléjellege.
Vonónak az évek múlását érzékeltető
születésnapjai, a kettőjük közt kialakult és
megkövült, szertartássá lett játékok. E
szertartások tanúiként inkább csak Mák
Lajosné elszánt erőfeszítéseire, a „szépség
koldusának" szánalmas igyekezetére, a
magányos asszony menekülés-vágyára,
férfiéhségére figyelünk. Csábítónak
Mákné túlságosan elérhető, hódításhoz
nem elég vonzó, durvaságával akaratlanul
is inkább riasztja, mint vonzza a szeretett
férfit. És mégis betölti a színpadot az az
erotikus vonzás, amelytől Vonó Ignác csak
a már beteljesült: álmok birtokában, Virág
Tekla oldalán szabadulhat. Margittai
alakításában számtalan részletmegoldás,
lélektani teli--találat dicsérhető. Ahogy
vetélytársait, Csergő Olajos Irént, később
Virág Teklát leszólja és megveti, Mákné
féltékenységének alantas indulatai és torz
igéi mögött is kirajzolódik a nagy
szenvedély, a hűség. De a legizgalmasabb
a belülről fakadó, ösztönös érzelmek,
szenvedélyek és a kívülről ellesett,
megtanult és leutánzott stílus- és
modorbeli konvenciók ötvözése,
váltogatása. Ahogy a szí-

nész átadja magát a figura skizofréniájá-
nak, és a történet dramaturgiai mozgását
követve érzékelteti ennek a disszo-
nanciának változó súlyú és hangulatú
konzekvenciáit is. Ahogy a lila ábrándok
és a feltörő szitkok között is képes hidat
verni, ezzel megsokszorozza és fel-
fokozza az ábrázolt emberi sors hitelét.

Madaras József voltaképpen hibátlanul
játssza Vonó Ignác szerepét. A szöveg
minden mondatát, mozzanatát hite-lesen
tolmácsolja. Még színpadi passzi-vitására
sem nehéz magyarázatot találni. Hiszen a
történelmet elszenvedő altiszt-lelkületű
kisemberek valóban inkább tűrték, mint
formálták sorsukat. Igazán drámaivá
ennek a Vonó Ignácnak a sorsa csak a
leleplezéstől való félelem óráiban válik.

Margittai Ági ezzel szemben kezdettől
töretlen lendülettel építi fel szerepe ívét.
Neki köszönhető - és talán az ősbemutató
óta eltelt időnek hogy a József-városi
Színház előadásában új értelmet, tartalmat
kap a harmadik felvonás drámai fináléja
is. Mák Lajosné szerepjátszása új
szakaszba érkezik, amikor a hatalmát
fitogtató és hatalmát féltő proletariátus
nemtőjeként ágál, és csúcspontra ér, ami-
kor a szovjet ágyúk feszültségoldó dör-
gését hallgatva felismeri, hogy Vonó
Ignác ezentúl tovább hazudja majd a maga
arisztokratalétét, ő pedig újra magányra
ítéltetett. Akkor szakad ki belőle a kérdés:
„Mi lesz most énvelem, proletárral ?"

Madaras József és Margittai Ági is ven-
dégek a Józsefvárosi Színház társulatában.
Értékelhetően érdekes alakítást rajtuk
kívül csak a harmadik vendég, Velenczey
István nyújtott, aki -- ha nem is kelhet
versenyre Mensáros László igazi úri
habitusával, megingathatatlan, már-már
sugárzó színpadi butaságával -- de
legalább társadalmilag hitelesített, lélek-
tanilag motivált figurát játszott a tanácsos
úr szerepében. (Az előadásról ön-álló
elemzés olvasható a SZÍNHÁZ, 1983. 4.
számában.)

Szenzációs szolnoki találkozás
a hatodik Vonó Ignáccal

Koltai Tamás, a Józsefvárosi Színházban
látott előadás naturalista értelmezését az
elképzelhető és jogosult felfogások
egyikének említi, hozzátéve, hogy „az idő a
Vonó Ignác elvontabb, általánosabb je-
lentésrétegeinek dolgozik, s talán jobban
megfelel a dráma rellektív, a külső ese-
ményeket a szereplők tudatán átszűrő
természetének". Az Új Tükörben közölt

bírálat utolsó mondata: „Valamikor talán
ezt is bebizonyítja egy előadás."

Gyorsabban ritkán teljesült még kritikusi
jóslat, hiszen néhány héttel a Józsefvárosi
Színház után, februárban a Szigligeti
Színház is bemutatta Fejes Endre drámáját.
Csizmadia Tibor diplomarendezése,
mintha tudatosan eltökélt polémia lenne az
évad másik Vonó lgnácával: egyfelől a
szövegben adott lehetőség maximális
határáig elszakad a dráma naturális
világától, másfelől újra visszaiktatja
főszereplői jogaiba Vonó Ignácot.

Csizmadia Tibort még Petriknél is ke-
vésbé foglalkoztatja a Vonó Ignác által
megélt történelem. A Szolnokon látott
Fejes-darab égetően mai identitásdráma,
ami a szerepjátszás örökös kényszeréről,
az illúziók mentsvárának fenyege-
tettségéről, szükségességéről és veszé-
lyeiről szól. Arról, hogy a nyomasztó és
veszedelmes való világból - a lövész-
árokból, a kórházból, a cipőpucoló-
görnyedésből, az egyéniséget is elszín-
telenítő, szürke hétköznapokból - a
leginkább még az ábrándok világába lehet
elmenekülni. Az illúziók kártya-várát a
sokszorosan leosztott és cin-kelt pakliból
ki-ki saját módszerével és saját
megálmodott modellje szerint próbálja
felépíteni. Előfordul, hogy a kártya zsíros,
egy-egy csücske hiányzik is, és általában
elég egy sóhajtás ahhoz, hogy összedőljön.
De ha ez sem lenne, biztos, hogy Vonó
Ignác - ez a furcsa, megöregedett kamasz,
ez a „gyémánt-szájú tróger" - halálra unná
magát a fronton és az irodában,
megfulladna a Homok utcai hátsó
udvarban özvegy Mákné enyhén koszos,
de meglehetősen nyomasztó albérletében.

Fejes írói érdeme, hogy Vonóban olyan
figurát teremtett, akivel a néző érzelmileg
hamar azonosul: sebesülése rész-vétet,
magánya megértést vált ki, az élet köznapi
realitása ellen való lázadozása kicsit
idegenkedő, furcsálkodó, fölényes, ám a
lélek mélyéről fakadó csodálatot.
Csizmadia rendezése erre a ráhangoltság-
ra épít: elvárja tőlünk, hogy bevalljuk a
bennünk levő Vonó Ignác álmait.
Ugyanakkor nem tagadja meg a nézőtől a
maga intellektuális és morális fölényéből
táplálkozó kritika jogát sem. Ez a
kettősség tesz bennünket különösen fo-
gékonnyá Vonó Ignác skizofréniájának
felfogására. Arra, hogy végiggondoljuk
Vonó Ignác és a magunk sokszor szét-
tépett, ellentmondásokba bonyolódó vi-
lágszemléletét: a belső és külső erők,



vágyak, tapasztalatok és elvárások nem is
mindig feloldható konfliktusát. Ami
szerencsére ritkábban torkollik tragédiá-
ba, mint ahányszor komikussá teszi a Vo-
nó Ignácok magatartását.

Bán János Vonó Ignácának komikus
vonásai, gesztusai mögött a tragédiának
ez a fenyegetése érződik, és ezért olyan
szívbe markoló az alakítás. Bán János
hőse alapjában különbözik Garas De-
zsőétől és Madaras Józsefétől (ezeket
láttam): jóval fiatalabb náluk és a szerep-
nél, de ezt a távolságot nem maszkkal,
jelmezzel, nem is pszichológiailag hite-
lesített színészi eszközökkel próbálja át-
hidalni. Nem azzal, hogy a színpadon
hozzáöregszik a szerephez, hanem ellen-
kezőleg - a szerepet magát vonatkoztat-ja
el az életrajzi tényektől. A Szigligeti
Színház műhelysorozatában közzétett
rendezőpéldányában Csizmadia Vonó
Ignácot szimbolikus figurának minősíti. Ez
a kategorikus megállapítás alighanem
Fejes Endrét lepné meg legjobban. An-
nak idején Garas Dezső is úgy érezte,
hogy Fejes világától távol áll minden
abszurditás, minden extravagancia. Csiz-
madia most bebizonyította, hogy Vonó
Ignácról nem kell lehántani a magatartá-
sát hitelesítő egyedi vonásokat, tulaj-
donságokat ahhoz, hogy a színpadon a
maga dilemmájának megtestesítőjévé,
egy tágabb érvényű emberi probléma, az
identitáskudarc hordozójává legyen.
Ezúttal nem az a kérdés, hogy elhisszük-e
Bánnak, hogy húsz-, harminc-, negyven-
és ötvenéves, és 1956-ban már legalább-
is elérte a nyugdíjkorhatárt. Bán azt hiteti
el velünk, hogy az az ember, aki más
életet hazudik magának, életkorától
teljesen függetlenül megszépíti, de tönk-
re is teszi sorsát. Mert a lövészárokból
kinyújtózva, amikor álmai zöld szemű
asszonyára mutat, eltalálhatja egy kósza
golyó, azaz - nincs védekezés a törté-
nelmileg szükségszerű véletlen ellen. El-
mulasztja a neki rendeltetett hűséges
asszony folytonosan felkínált szerelmét,

mert más akar lenni, mint ami. Vonó
Ignác makacsul kapaszkodik a megtalált
boldogságba, élvezi is, pedig a magára
húzott mimikri hol testben, hol lélek-ben
szorítja, mint lábát a kinőtt bakancs. De
úgy tűnik, hogy Virág Tekla oldalán,
elegáns otthonában a leleplezéstől
rettegve, örökös vigyázzállásban, jel-
mezben és maszkban is boldogabb, mint-
ha bele kellene süppednie a homokba, a
porba.

Bán János kamasz sutasága, amelynek
különös bájt ad, hogy a színész nemcsak
kezével-lábával, de nagyra nőtt álmaival
is viaskodik, sajátos színt kölcsönöz a fi-
gurának, amit csak azért neveletlenség
bájnak nevezni, mert ki hallott már olyat
manapság, hogy egy kacskakezű OTI-
altisztet, akármilyen elszánt álomkergető
is, bájosnak mondjanak. Nevezzük in-
kább esendőnek, groteszknek, olyan sze-
rencsés-szerencsétlen flótásnak, aki a lel-
ke mélyén megőrzött valamit a hajdani
kamaszból és a soha nem volt költőből is.

Itt van például a cipőpucolás visszatérő,
jelképes aktusa. Ez Fejes színpadán az
emberi alá- és fölérendeltség, a kiszolgált
és kiszolgáltatott ember kényszerű
konfrontációjának megjelenítése is le-
hetne. De Bán János olyan őszinte igye-
kezettel fényesíti Del Pietro Antal cipő-
jét, hogy (ostoba főnökével együtt) még
mi is elhisszük: az eredményben elgyö-
nyörködve örömét leli a fényes bőrön
hanyatt vágódó napsugarakban. Hogyne
élvezné akkor Vonó Ignác a saját tulaj-
donába kerülő tárgyak hízelgő hasznát,
szénségét: a születésnapjára vásárolt
szürke öltönyt vagy a Del Pietro Antaltól
megvett címeres cigarettatárcát? Ezért is
játszik vele hol önfeledt gyermeki
örömmel, hol céltudatosan, saját
arisztokrata képzetét alátámasztva, de
mindenkor hangsúlyozva az ezüsttárca és
az azt csattogtató, ezüsttárgyak fogásához
nem szokott proletárkéz közötti (eszmei)
távolságot.

A cigarettatárca, ami Bán János kezé

ben Vonó Ignác portréjának egyik lé-
nyeges részévé válik, csak kiragadott pél-
da. Hasonlók egész sorát idézhetnénk
annak bizonyítására, hogy Csizmadia Ti-
bor a maga elvont színpadi közelítés-
módjában is milyen nagy fontosságot tu-
lajdonít a jól megválasztott és célszerűen -
stílusosan! - alkalmazott tárgyak-nak.
Ilyen premier planba állított tárgy a
sebesült Vonó Ignác kezén a hatalmas,
már-már fallikus szimbólumként is ér-
telmezhető groteszk gézkötés vagy a há-
ború külsőségeit harsányan idéző roham-
sisak, ami felfordítva ideális zsámolyként
szolgál a cipőpucolás háborús körülmé-
nyek között is továbbélő, beidegzett rí-
tusához.

Általában a filmes múlttal, tapasztalattal
rendelkező rendezőknél érződik az a fajta
vizuális fogékonyság, amivel a kezdő
Csizmadia Tibor elkápráztat. Szeren-
csésnek mondható Antal Csaba díszlet-és
jelmeztervezővel való találkozása is. A
színpadot keretező szürke bérházkaréjban
a józsefvárosi udvarok sivársága és
oltalmat adó otthonossága is érzékelhető,
de ugyanakkor beleférnek a keret-be a
történet egyéb színhelyei, szoba-belsői is,
anélkül, hogy változásokkal kellene
lassítani a játéktempót.

Bán János remekbe formált, sokszínű
Vonó Ignáca mellett a Máknét játszó
Bajcsay Máriának nem könnyű helytállnia.
Alakítása voltaképpen ugyanazzal a mű-
vészi alázattal szolgálja a partner remek-
lését, mint - fordított esetben - Madaras
József Margittai Ágiét. Bajcsay is
pontosan, mértéktartóan, részleteiben nem
egyszer gazdagon eleveníti meg a
szerelmes özvegyet, eljátssza az évődés és
az aggódás minden stádiumát, a félté-
kenységet, sőt a bosszúvágyat is, de
eszköztára lényegesen szerényebb, mint
akár Margittaié, akár a szolnoki előadás-
ban Bán Jánosé. Ez az oka, hogy bár
hiteles figurát teremt, egyetlen jelenet-ben
sem képes szerepe fölé emelkedni. Bajcsay
Mária özvegy Mák Lajosné marad a
Homok utcából akkor is, amikor oldalán
Vonó Ignác már egy emberi magatartás
tükrét tárja a közönség elé.

A színésznő már a cselekmény kezdetén
rátalál özvegy Mák Lajosné ízes-színes
Homok utcai stílusára, kitalálja szeretetre
méltó és taszító ordináréságát, ki-alakítja a
Vonó Ignác felett gyakorolt asszonyi
hatalom látható jegyeit, és lénye-gében a
történet teljes ívében ezekhez tartja magát.
Töretlen alakítása ezért válik a szerepnél
valamivel egysíkúbbá.

Csizmadia Tibor erejét, képzeletét va-

Özv. Mákné: Bajcsay Mária (szolnoki Szigligeti Színház) (Szoboszlai Gábor felv.)



lószínűleg annyira lekötötte a színpadi ví-
zió kialakítása, hogy a kelleténél kevesebb
energiája - rutinja? - maradt a mel-
lékfigurák kiválasztására és instruálására.
A drámai struktúra különösen Del Pietro
Antal színpadi jelenlétének hiányát
szenvedte meg: Zala Márk, aki alkatát te-
kintve sem alkalmas a tanácsos úr szere-
pére, éppen csak felmondja a szöveget.
Egri Kati úriasszonya nem nagyon érzé-
kelteti a kivetkőzött apáca lelki habitusát,
de ettől eltekintve mértéktartó, hibátlan
alakítás. Különösen Virág Teklának a férje
iránt érzett büszke és féltő szeretete hiteles.
A többi szerepekben felejthető, de az
előadás egységét, jól eltalált hangvételét
nem veszélyeztető kabinet-alakításokat
láttunk.

Hiszem, hogy az új magyar drámáról
folytatott, nem egyszer meddő vitákat az
ilyenfajta színpadi hozzászólások viszik
előbbre. Vonó Ignác kétszeres feltámadása
valódi nyereség a józsefvárosi és a szolnoki
közönségnek, az új magyar drámma
felkarolását sürgető szakmai közvé-
leménynek, és talán hatékony inspiráció
lesz a drámaíró Fejes Endre számára is. Aki
a dramatizált epika sokszoros zsák-utcáját
megkerülve, nem egyszer bizonyította be,
hogy a dramaturgiai szabályokkal dacolva
képes értékes és hatásos színpadi
kompozíciókat, maradandó hősöket,
szerepeket teremteni.

Fejes Endre: Vonó Ignácnak (szolnoki Szigligeti
Színház)

Dramaturg: Magyar Fruzsina. Díszlet, jel-

mez: Antal Csaba. Rendező: Csizmadia Tibor.
Szereplők: Bán János, Bajcsay Mária, Zala

Márk, Egri Kati, Philippovich Tamás,
Angster László, Roczkó Zsuzsa, Árdeleán

László, Varga Károly, Mucsi Zoltán, Váry
Károly, Hullan Zsuzsa.

Fejes Endre: Vonó lgnác ( N épszínház)

Díszlet: Szlávik István m.v. Jelmez: Ri-

manóczy Yvonne. Rendező: Petrik József.
Szereplők: Madaras József m.v., Margittai

Ági m.v., Velenczey István m.v., Ferenczy
Krisztina, Táncsics Mária, Korompay Vali,
Szokolay Ottó m.v., Dóczi János, Dimulász
Miklós m.v., Siménfalvy Lajos, K. Nagy
László, Balázsi Gyula m.v.

NÁNAY ISTVÁN

Dobozok, kazetták
és lakótelepek

Stúdióbemutatók Szolnokon

A négy éve működő Szobaszínház követ-
kezetes és átgondolt programmal s önálló
művészi arculattal rendelkező stúdiószín-
ház. Rendszeres bemutatói ugyanolyan
fontosak a szolnoki Szigligeti Színház
műsortervében, művészi tevékenységé-
ben, mint az anyaszínháziak. A Szoba-
színház léte teszi lehetővé, hogy a színház
különböző ízlésű, érdeklődési körű né-
zőrétegekhez differenciáltan szólhasson, a
nagyközönségnek szánt produkciók mellett
szűkebb nézőcsoportok speciális igényeit
kielégítő darabokat is bemutat-hasson. A
Szobaszínház csupán egy jó értelemben
vett kamaraszínházi profil megvalósítását
is szolgálhatná, de valójában sokkal több
ennél: az ott folyó munka a szüntelen
kísérletezés attitűd-jével párosul, s ez a
kísérletező, újat kereső magatartás teszi a
Szobaszínházat műhelymunkát végző
stúdiószínházzá.

A kísérletezést természetesen tágan kell
értelmezni. A művészek amennyi-ben új
meg új kifejezési eszközöket keresnek és
próbálnak ki, illetve a kapcsolatteremtés
és a szereppel, a feladattal való azonosulás
képességét elmélyültebbé, intenzívebbé
igyekeznek tenni, valóban kísérleteznek.
Ugyanakkor közönségükkel együtt más-
más alkotó világával, különböző művészi
stílussal ismerkednek meg, s magukat is,
nézőiket is felkészítik a mindig megújuló
színházi nyelv használatára, megértésére,
befogadására - azaz beavatnak és
nevelnek. Ám ez a műhely nem
tudományos laboratórium, hanem
mindenekelőtt színház, amely a valóságból
táplálkozik, életünk jelenségeire reflektál,
elgondolkodtat és szórakoztat, s olykor
heves és ellentétes érzelmeket, indulatokat
kelt, vitákat kavar, ahogy ez minden új -
még a viszonylagosan új - születésekor
történni szokott.

A Szobaszínház négy év alatt tíz be-
mutatót tartott. A műsor és az előadások
ismeretében négy tendencia rajzolódik ki a
Szobaszínház műhelymunkájában: olyan
Magyarországon nem vagy alig játszott
művek megismertetése, amelyek
századunk második felének drámai és
színházi változásait reprezentálják; a szí

nészi játék megújítása, elmélyítése; a drá-
mák megkívánta, ugyanakkor variábilis
játéktér kialakítása és a formájában és
tartalmában változatos néző-alkotó vi-
szony megteremtése.

A legfontosabb, és minden más törek-
vést meghatározó, a színház műsorpoli-
tikája. Olyan darabokat mutattak be, mint

Beckett: Végjátékát (Paál István

rendezésében), Reginald Rose: Tizenkét
dühös emberét (Árkosi Árpád), Harold
Pinter: Születésnapját (Paál István), Nic-
colo Manzari: Pablito nővéreit (Árkosi
Árpád), Schwajda György Csodáját és Ve-
rebes István (kenetét (Szurdi Miklós),

Arbuzov: Én, te, őjét (Árkosi Árpád),

Albee: Állatkerti történetét és Homoklá-
dáját (Paál István), Carl Sternheim: A
kazettáját (Csizmadia Tibor), Peter Hacks:
Amphitryonját (Nagy Sándor Tamás) és

Franz Xaver Kroetz: Meierjét (Árkosi
Árpád). A Szobaszínház arculatát Paál
István és Árkosi Árpád határozta meg.

Á darabok és a kis tér követelményei
megszabják a színészi játék stílusát, a
térkialakítás módját, illetve a játszók és a
nézők kapcsolatát. A műsor alkalmat adott
az expresszionista, az elidegenítésen
alapuló, a különböző hangvételű groteszk,
az abszurd, az újnaturalista stílus
elsajátítására és megmutatására. Ugyan-
akkor a kis tér megkövetelte a gesztusok,
a megszólalások természetességét, a figu-
rák belső igazságának finoman visszafo-
gott, mégis intenzív megjelenítését, s eh-
hez a pszichológiai realizmus felfokozott
érzelmeket és indulatokat kifejező, de
takarékos eszközökkel élő módszerei-nek
kidolgozását. Á rendezők a hagyományos
játéktér-nézőtér felosztás, a kör-színpad, a
radikálisan felbontott tér változatait
próbálhatták ki, s e terek nagy-részt
megszabták a néző helyzetét, az elő-
adásban vállalható és vállalandó szerepét
is.

Á szolnoki Szobaszínház munkáját jól
reprezentálják azok a bemutatók, ame-
lyekre az öt tervezett közül már sor került,
s amelyek stílusukban, megjelenési
formájukban ugyan szélsőségesen külön-
bözőek, mégis egységes szemléletet tük-
röznek.

Amphitryon

Igazi kísérleti munka eredménye a Peter
Hacks színművéből készült bemutató. A
résztvevő öt játékos a színész Nagy Sándor
Tamás rendezői irányításával úgy
dolgozhatott, hogy nem volt színházi be
mutatási kötelezettségük (a produkció


