
fűzött egyéni magyarázatok gyakorta
idegenek számára. Hatalmas könyvekből
biflázta be őket, és most ezekkel akarja
lehengerelni férjét meg a társbérlőket is. Ő
a merev dogmatizmust elragadóan bájos
öntudattal ábrázolja, és groteszk
eszközökkel színesíti ezt az íróilag talán a
legjobban kidolgozott figurát. Kuna
Károly Ivánja természetesen a darab
humorából is következően Tánya éles
ellentéte. Ma már alig átélhető hedonista
élvezettel eszi meg Ludmilla rántottáját, és
kívánságai alig terjednek túl a szerény
étkezésen, a tejen, zsíron, szalonnán, vajon
és mindenekelőtt egy jól fejlett uborkán.
Szívesebben fogadja a gyámolítást, mint
felesége szemináriumi előadásait, így hát
érthető, hogy átmenetileg ezt a szomszéd
asszonykánál találja meg. Egy kobold és
egy élveteg fickó jelleme egyesülnek
benne, alakításával mindig előrelendítve az
olykor kissé kifulladó cselekményt.

Somló Istvánnak a narrátor szerepe
jutott, viszonylag kevés szöveggel, de
mindvégig a színpad előterében maradva,
és közbeszólásaival, gitáron kísért dalaival
kommentálva a játékot. Egy minden lében
kanál kópé és a koncra - jelen esetben a
netán megüresedő szobára - leselkedő
intrikus vonásait elegyíti, sok
kedvességgel, akkor is a háttérben meg-
kínlódva, amidőn a rendezés és szerepe
szerint legelöl kell lennie a színpadon. Ta-
lán az ő szótlan alakítása jellemzi a leg-
pregnánsabban az egész előadást, amely-
ben senki sem akar a másik fölébe kerülni,
önző módon magára vonni a figyelmet. A

kör négyszögesítésének miskolci produk-
ciója olyan összjátékot eredményez,
amelyben senki sem kíván több helyet
birtokolni, mint amennyi szövege szerint
megilleti.

Katajev vígjátékának sivár szegény-
szagot árasztó, szánalmasan kopár szobáját
Gergely István, a húszas évek kezdetének
szovjet életét komikai éllel ábrázoló, a
darab hangulatába is bevezető jelmezeket
Vágvölgyi Ilona tervezte.
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Dráma -- kék-fehérben

Popper Péter: Színes pokol

Lehetne véletlen, hogy az a Popper Péter,
aki kirobbanó könyvsikert, igazi slágert
tett le az asztalra a Színes pokollal, „civil-
ben" pszichológus. Lehetne, hiszen maga
is azt állítja könyve előszavában, hogy
anyagának megismerési forrása kizárólag
a személyes élmény ez pedig megadatik
másnak is, ha színész közelében él.
Mondja azt is, hogy könyve mű-faja
önvallomás, amely - még ha helyettesítjük
is a kevésbé intenzív tartalmú s ezáltal
talán egy fokkal objektívebben hangzó
esszével, akkor is - könnyedén védi ki a
tudományos vizsgálódással, elméleti
alapvetéssel szemben fölmerülő kritikai
alapmagatartást.

A Színes pokolt persze mégse írhatta volna
bárki, még ha ismeri vagy ismerni véli a
világot, amiről szól, akkor sem. Popper
könyvének minden oldalán elő-bukkan a
pszichológus - s ez hol jót tesz a műnek,
hol nem. Egy-egy felismerésből,
meglátásból túlságosan gyorsan és
magától értetődően lesz tipizálás, a tu-
dományosság látszatát sugalló elmélet -
holott esetleg nincs is szó másról, mint
magáról a meglátásról. Másutt a szellemes
megfogalmazás, a laikusnak is - élvezetes
stílus, az egész önironikus bolyongás e
bevallott útvesztőben magát a szerzőt, a
sugárzó, érdekes személyiséget tolja
előtérbe.

A könyv megjelenése idején elsősorban
a szakmát kavarta fel. Volt, aki neveket
sorolt Popper tipológiája mögé, s épp
ezért szerette vagy lenézte a művet.
Mások magukat próbálták betuszkolni a
komédiás vagy a varázsló megkapó és
vitatható elméletébe -- s aszerint, hogyan
sikerült a művelet, tetszett vagy sem a
könyv.

Ami a Színes pokolból végül színpadra
került - a Vigadó kamaratermének sajátos
adottságú s nem mindenben kifogástalan
színpadára -, egészében nem, csak
részeiben idézi a könyvet. Ami ön-
magában a legkevésbé sem sugallta vagy
kívánta a színházi megfogalmazást, sőt.
Mintha éppen egy hatalmas drámacsokor -
típus? - elméletté desztillált változata
lenne; általában két ember kapcsolatáról
vagy egy ember önmagához fűződő vi

szonyáról. Az, ugyebár, színpadi ürügy-
nek kevés, hogy színészről, színészetről
szól. A bemutatni kívánt pokol ugyanis
akkora, s annyi bugyra van, hogy belefér
sok ember és sok foglalkozás; mindazok,
amelyeket gyűjtőnéven tehetséget is kö-
vetelő hivatásnak, valamely értelmiségi
típusú alkotótevékenységnek nevezhet-
nénk.

A könyv adaptációja helyett tehát meg
kellett írni a Színes pokol című drámát. Ezt
a művet is nagyobbrészt Popper Péter
esszéista írta, aki „mellékállásban"

pszichológus, és legfeljebb társadalmi
munkában drámaíró.

A kétszereplős színpadi mű hivatása
szerint azt mutatja be, hogy hogyan járja
végig kapcsolatában a már-már tradicio-
nálisnak számító utat egy színésznő és
egy pszichológus. Az örök témáról lehet
drámát írni; s hogy ne a klasszikusoktól
kezdjük a sort, elég csak a színházaink
jelenlegi műsorán szereplő magyar mű-
vekre utalni: Szakonyi Holdtölte című
drámájára vagy Karinthy Ferenc Duna-
kanyarjára. De a Színes pokolban sem a
szerző, sem a dramaturg Deme Gábor
nem hagyhatta figyelmen kívül, hogy egy
esszé a forrás, így aztán derekasan küsz-
ködtek a kettős ellenállással. Egyrészt
szigorúan a színpad felé hajoltak el, s a
könyv számos kihagyni fájdalmas - és,
sajnos, ki sem hagyott része kísérthette
őket; másrészt a színpadra kitalált helyze-
tek, dialógusok helyenként - sőt, több-
nyire - arra szolgálnak, hogy fel- illetve
levezessék a könyvből átemelt elmélete-
ket, szimbolikus vagy allegorikus képe-
ket, monológokat; az illusztrációk se-
gédeszközei.

Az is a helyzet szükségszerű következ-
ménye, hogy a dráma két szereplője közül
a könyvben csak az egyik volt „készen", a
másikat a színpadra kellett volna
megformálni. A pár egyik tagja írta az
alapul szolgáló művet, a másikról szól -
ennek megfelelő szakadék tátong a két
figura közt. Az is ballasztként terheli az
előadást, hogy mindkét alak elsősorban
egy foglalkozás illusztrációja és terméke;
a hivatás kliséjébe nyomakodnak be az
alapvétő emberi személyiségjegyek - s
nem a személyiséget jellemzi a hivatása.
A két foglalkozás csatája ez a kapcsolat, s
nem a két emberé. Sőt: a megírás
alaposságát tekintve nem is kettőé, csak
egyé - a színésznőé.

Lengyel György rendező nyilván épp-
úgy elmélyedt a könyvben, mint az alko-
tógárda többi tagja. Éppúgy kötődik is
hozzá - és se neki, se a dramaturgnak



nemigen marad „hallása" az elvonat-
koztatott, dialógusba erőszakolt mondatok
könyves „zenéjére"; sem szeme a színpadi
akciók helyenkénti életképtelenségére. S
még ha érthető is mindez - nem teszi jobbá
a drámát.

Ami jobbá tehetné - és teszi is részben -
, az a színészi játék, minden kétszereplős
mű kulcsa, megmentője vagy temetője.
Vagy mindkettő egyszerre, mint a Színes
pokolban.

Zsuzsa, a színésznő -- Moór Marianna,
a színésznő. Csakhogy a könyvet nem róla
írták, nem a civil színésznőnek kell
bejönnie a színpadra - hanem Moór Ma-
riannának el kell játszania egy másik szí-
nésznőt, aki Zsuzsa, méghozzá civilben is.
Közhely és igaz, hogy színésznőt játszani
nemcsak nehéz, de egyúttal a játszó
színész számára komoly önleleplezés is,
hiszen eszközei ezúttal nemcsak
eszközként, hanem tárgyként, bemuta-
tandó, megértetendő mondanivalóként is
funkcionálnak - s eközben saját színészi
eszköztárának egy másik rekeszben,
szigorúan a helyén, eszközként szabad
csak létezni. Nem válhat civillé, nem
„tárulkozhat fel", de egy másik színésznő
feltárulkozását, civil énjét hihetően kell
eljátszania.

Az átlényegülés első perceiben ebből a
tudathasadásból - amiről terjedelmes
részek beszélnek Popper könyvében is -
valami zavar jelenik meg a színpadon,
méghozzá hatásbeli zavar, bizonytalanság.
Talán az írott mű átemelt s nem kellően a
beszédhez igazított stílusa zavarta Moór
Mariannát - egyébként okkal -; talán az,
hogy végső soron olyan színésznőt kell
játszania, aki a saját színészi
egyéniségénél sokkal rapszodikusabb,
kiegyensúlyozatlanabb, teoretizálóbb. A
kezdet mindenesetre nehézkes. Igaz, a
cselekmény se segíti őt - sem abban, hogy
komédiás módjára belebújjon Zsuzsa
figurájába, sem abban, hogy varázslóként
a maga képére formálja őt. Hiszen az első
jelenet egy afféle első fel-jövetel, egy
kapcsolat komolyra fordulásának
konvencionális és nem igazán fantáziadús
jelzése; amiben egyébként helye lehetne
minden félszegségnek, zavarnak, még
görcsösségnek is - ha az színpadi,
tudatosan vagy nem tudatosan formált,
játszott, alakított.

A továbbiakban többnyire nem cselek-
ményt, akciót, hanem helyzetet, állapotot
kell játszania Moór Mariannának. Olyan,
szituációkban viselkedő Zsuzsát, akire
elegendően bőséges színészi anyaga van.
Sikeresen mutatja meg a színésznő jel-

mezében a vibráló, hullámzó kedélyű,
meglehetősen labilis személyiséget; fel-
színi határozottsága, a kapcsolatban
megmutatkozó, önmaga által is elveszteni
kívánt dominanciája könnyed s látszólag
áttétel nélküli színészi játékban jut
kifejezésre. Ez a Zsuzsa mintha állandóan
kételkedne saját képességeiben, pedig a
kétely mögött biztos tudás ül; egy önmaga
elől is rejtett, föl nem fedhető,
kijátszhatatlan kártya. Némaságában, el-
hallgatott mivoltában van jelen a szín-
padon: ez a Zsuzsa bizony nem varázsló, s
talán komédiásnak sem igazi. Kimondja
magáról, hogy harmadrendű színésznő -
de eljátssza, hogy a cáfolatát várja. Az
ellenkezőjét akarja hallani, érezni, mert
biztos abban, hogy ellenkezést provokáló
félmondata igaz. Teoretizál, analizál - és
szükségképpen egyszerűsít. Számára
kétféle ember, kétféle szerelem, kétféle út
van - mindenre két megoldás, ami még
egy belső drámához is kevés. Ez is
eljátszandó -- és meg is valósul a színpa-
don -: a nem kiemelkedő ember közép-
szerű tragédiája. Moór Marianna pontosan
érzi Zsuzsa színésznői, emberi helyét - a
szövegből és jellemformálásból hiányzó
tényezőket az egésszel harmonizáló
módon sikerül kitöltenie. Vívódása,
hullámzása végül is tényleg egyfajta
pokol, ha nem is görög méretű - de Zsuzsa
testére szabott. És Moór Mariannától -
még színes is.

Tamás, a pszichológus alakja sokkal
vázlatosabb - Balázsovits Lajosnak nem-
igen sikerül teljesebbé, élőbbé tenni. Bor-
zasztó energiával tapad a szöveghez - a
figura híján. Zsuzsához képest „unter-
mann" ő, épp csak továbbfűzi a gondo-
latot, hogy feladja a labdát a következő
„poénhoz". Eleve gyengíti Zsuzsa pokol-
járását, hogy a halvány látszat szerint egy
nem túl erős ember, kevéssé ambiciózus
pszichológus Tamás a partnere. Egy olyan
árnyékszemélyiség, akinek szájából
hiteltelen minden határozottság, nagy
elszánás. Ő a néző Zsuzsa színpadon kívüli
életében.

És Balázsovits még ezen a vázlatos
figurán is kívül marad; alapvetően a
színész erőfeszítése érzékelhető játékából.
Mondja a ráeső szöveget, de „tamásos"
mozgása, gesztusrendszere, mimikája már
nincsen hozzá. A hiányokkal - amiket a
maga oldalán Moór Marianna kitölteni
igyekezett - ő nem tud mit kezdeni.

Az ilyen típusú vállalkozások többnyi-re
számíthatnak bizonyos közönségsikerre.
Az örökérvényűséget ugyan nem

művészi milyenségükben hordozzák -
sokkal inkább a témában, amihez így vagy
úgy hozzászólnak; és kellemes helyzetet, a
szemlélődő kívülállóét kölcsönzik a
nézőnek. Időbeli és társadalmi
konkretizálásuk hiányában nem bolygatják
a sérülékeny nézői lelkivilágot. Mint a
Radnóti Színpad sok tekintetben hasonló,
de egészében mégis kevésbé színházszerű
előadása, a Miskolczi Mik-lós könyve
nyomán készült Színlelni boldog szeretőt is -
túlnyomórészt egy szín-házon és sok
mindenen kívüli aktualitás, a könyv
megjelenése és fogadtatása „küldte"
színpadra. És a Színes pokolból sem
született olyan dráma, ami túlmutat ezen
az előadáson.

Zsuzsa az egyik jelenetben azt mondja
Tamásnak: „Kékesfehér az arcod." Meg-
fejtve a sajátos szimbólumot: a fehér a
jelent, a kék a múltat jelenti. Tamás ar-
cának múltja és jelene van. A dráma is
kékesfehér.
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