
gári józanságot. „Ha jól őröl malomban a
szamár, nagyobbra tartom, mintha pré-
dikál. Végezd dolgodat, úgy vagy vala-ki"
mondja urának nagyra törő okos félesége.

Napjainkra a darab vígopera-librettó-nak
való naiv cselekményét a fordulatos rutinos
szerkezet és a jól előadott zenés kuplék
éltetik a színpadon. Van néhány sikeres
szerep is persze. A megrettent király
kegyeiért az „összeesküvések"

leleplezésében versengő karrierista kamarás
és az „a szurony alkotmányát" hirdető
kancellár mindenkor más-más hangsúllyal
sikerre vihető típusfigurák. Ez a kancellári
posztra, a királlyal való

sógorságra" áhítozó Philibert udvari
kamarás akár Csiky ismertebb vígjátéki
figurájának, az udvari kamarási rangért
leányai boldogságát is áruba bocsátó
Mukányinak is folytatása lehetne.

Ebben a darabban is fellelhető egyéb-
ként Csiky dramaturgiájának az az ismert
vonása, hogy az első jelenetekben
hitelesen felvázolt társadalmi szituáció
többet ígér, mint amit végül is a darab
során a kor szelleméből is fakadó komp-
romisszumos megoldással megvalósít.
Ezúttal az első jelenetben érzékelteti a
királyi udvar légkörét, amelyben a ko-
rábban lezajlott összeesküvés után a
gyenge király állandó bizalmatlansága és
rettegése közepette a minél több „le-
leplezett összeesküvést" produkáló int-
rikusok előtt áll szabadon a pálya. Az
alakok mélyebb jellemzését most is gyor-
san változó fordulatokkal, állandó moz-
galmassággal pótolja. A rendezés egészé-
ben jól is élt ezzel a lehetőséggel, a hang-
súly a friss pörgetésen, a mulattatáson van.
A darab viszont óhatatlanul „leül", amikor
a szerelmi-politikai szálat nem sikerül
kellő iróniával áthidalni, vagy más
megoldással hihetővé tenni.

Az előadás motorja a főszerepet, a
nagyra termett Philibertet alakító és a ze-
nét szerző Mikó lstván, aki bőven él is a
szerep adta komikum lehetőségeivel.
Színesen, jókedvvel komédiázik, az opera
buffa és az operett eszköztárát szellemesen
kombinálva énekel, táncol a ne-ki való
szerepben. Komikus koreográfiai
leleményei olykor ellenállhatatlanok,
mégsem válnak öncélú hatáseszközökké,
az alak jól körvonalazott jellemzését,
leleplezését szolgálják. Az egész együttes
jól összehangolt csapatmunkával, játékos
lendületével viszi a darabot. Az itt-ott
szinte játszhatatlan jeleneteket, vázlatos
jellemzéseket jobbára megmen-

ti a zene. Ennek némi stiláris eklektikus-
sága a brechti songból, opera buffából
merítő vagy éppen lírai operettbe hajló
áriával - nem hat zavarólag, mert ironikus
kevertségével alapjában véve követi a
darab eredendő stíluskeveredésének
nehezen vegyülő rétegeit, és végül is a
kidolgozatlan szituáción és jellemzésen
átsegítve rutinosan karakterizáló csat-
tanókhoz, nyíltszíni tapsos „abgang"-hoz
segíti a szereplőket.

Jól játszható epizódszerepében ügyesen
komédiázó partnere Mikónak Tahi József
egy hiú, felfuvalkodott grófi kérő
alakításával, Vándor Éva a mai leány ér-
desebb humorával, temperamentumával
kedvesen igyekszik áthidalni a kamarás
lányának, Carinának szerepében az olykor
játszhatatlan naivitású szituációkat, ami
partnerének, a szerelmes ifjú pozitívhőst,
Emanuelt alakító rokonszenves Forgács
Péternek nem mindig sikerül. Amit nem is
lehet csodálni, mert a „papi neveltetésű"

(talán önéletrajzi vonásokat is sejtető)
„mulya" ifjúnak ugyan-is egy primitíven
operettes komikus ,vívólecke"-jelenet után
kell elmondania a darab egyik politikai
alapgondolatát kifejtő Posa márki-szerű
nagy tirádáját:

„Az eszme győz, feláll az új világ
Erősebb, mint a régi, biztosabb
Ingathatatlan három oszlopa
Testvériség, egyenlőség, szabadság S
az eszmének meg vannak a hősei Egy
képen harcosak s apostolok... "

Várkonyi rendezése annak idején bohócot
csinált a gyenge, rettegő király szerepéből.
Halasi ezt most a dekoratív megjelenésű
Juhász Jácintra bízta, aki csak a „mennyi
baj, de nehéz királynak lenni" kezdetű
komikus kupléval tudta megmenteni a
papírszerepet. Andai Györgyi (a királynő)
szép megjelenésével, romantikus
kosztümjével, kellemes alt hangon előadott
áriájával szerepköré-nél fogva akár az
eredeti Don Carlosban is megjelenhetett
volna. A fő intrikus, gonosz tanácsadó
kancellárt alakító Barbinek Péter
leginkább a saját szövegével előadott
brechti hangulatú „ágyúdalban" talált
magára. A többi közreműködő: Sipos
András (Káplán), Zsurzs Kati (Leona),
lvancsics Ilona (egy utcagyerek
nadrágszerepében), Csikos Sándor. (Albert
herceg), Kő Árpád (Beppo) és a
kísérőzenét szolgáltató Pastoral együttes
jól összehangolt játékkal segítette a
derűsen szórakoztató előadást.

DÉVÉNYI RÓBERT

Nyílik-e színház
Oklahomában?

„Karl a rendőrre nézett, akinek itt
idegen, csak önmagukkal törődő em-
berek között kellett igazságot tennie."

Kafka: Amerika

Az Utcaszínház az utóbbi időben sűrűn
cserélgeti cégérét. Az eredetileg Csepelen
honos iZgalmas arculatú amatőr társulat az
idők folyamán Nyílt, majd Zárt Színház
lett A névváltoztatás nem puszta szeszély
vagy bújócska. Valójában pontosan jelzi
az utat, amelyet évtizedes pályafutásukkal
megrajzoltak. A kezdő-ponton a magyar
színházi kultúra legextrovertáltabb
próbálkozása áll, amely a társadalmi
cselekvés értékű csúfondáros színházat
tatja eszményének, és az utcai csődületet a
legkedvezőbb nyilvánosság-nak. Később
fedelet igényeltek a fejük fölé, hogy egyre
analitikusabbá váló játékmódjuk
koncentrált figyelmet kap-hasson. Az ún.
nyitott színház kereteit azonban még
mindig plebejus indulatú társadalmi
karikatúrákkal töltik ki. Az 1982. évi
kazincbarcikai találkozón használják
először a Zárt Színház elnevezést. Az
irányváltás valóban száznyolcvan fokos. A
jelenleg használt nevükön a Nagy
Oklahomai Természeti Színház meg-
hökkentően befelé fordult, már sem
indítékaiban, sem visszajelzéseit tekintve
nem igényli a közönség részvételét. (Még
jelenlétét is alig.)

Nevezhetjük ezt egy introvertált szín-
ház kísérletének? Nem mond ellene ez a
paradoxon a színház lényegének?

Kazincbarcikán a válaszom még egyér-
telműen elutasító volt. Az idei változat
azonban elgondolkoztatott. Kétségtelen,
hogy ez a fajta antiszínház - éppen mert
alapvető konvenciókat tesz kérdésessé -
igen termékeny következtetésekhez vezet.

Az előadások színtere a műegyetemisták
Bercsényi utcai kollégiumának étterme:
ahogy adva van. Amikor belépünk a sötét
terembe, az asztalok körül a székek egy
részét a színészek már lefog-
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ben tobzódó karrierekkel. Kafka utalá-
saiban többféle értelmezést sugall a
NOTSZ allegóriájának megfejtéséhez:
lehet az Egyház, de a Művészet, sőt a
megsemmisülésbe csalogató Ábránd jel-
képe is. Nos, ez a Lágymányosra telepített
Oklahomai Színház jóval szerényebb
vállalkozás. Aligha több, mint egy csupa
apró betűvel írt színház groteszk vágy-
képe, amelyről néhány ágrólszakadt azt
reméli, hogy befogadja, közösségbe
szervezi őket, csekélyke értelmet ad
tengés-lengésükhöz, segít úrrá lenni ki-
csinyes egzisztenciális gondjaikon.

G

lták. Hogy a néző hol helyezkedjen el,
rra nincs információ. Felötlött bennem,
ogy vállalva a „balhét", leülök a színé-
ek közé. De dróthálónak ütköztem. A

eccbe fogódzva igyekszem valahol
yílást vagy rést találni. Hasztalanul. A
rótot tapogatva végre eljutok a terem
gyik sarkába, ahol székekbe, lócákba
otlom. Ez a nézőtér? - teszem fel
agamnak a konvencionális kérdést.
incs tájékoztatás. Ha akarom: igen, csak
terem belseje felé kell fordítani a

éket. De mehetek máshová is. Vagy
llhatok, esetleg sétálhatok. Természe-
sen távozhatok is. Vagyis a színházi
agyományokkal nincs mit kezdenem:
gy meglehetősen kiismerhetetlen hely-
etben kell döntenem.
„Innovációs" készségemre a további-

kban is szükségem lesz. A termet fény
rasztja el. Most derül ki, mi a viszonyom

játéktérhez, mihez ülök közel, illetve
vol, tehát mi lesz számomra fontos vagy
lentéktelen. Hogy ez egy-bevág-e a
ték dramaturgiájával, arról megint nincs
formáció. Ha úgy érzem, kimaradok

alami fontosból - arrébb mehetek,
egközelíthetem. Csak a hálón belülre

em juthatok. Konstatálnom kell, hogy
öntésemhez nem kapok fogódzót. Az
sztalok mellett szimultán jelenetek
onyolódnak. A szöveg követ-hetetlen, az
lakok magatartása nem ki-fejezett,
ontosan annyi jut el hozzám, mint mikor
n is egy asztalokkal zsúfolt teremben
árakozom - ebédre, felvételire, vonatra,
rozásra, mindegy - és szemmel vagy
llel tartom a közömbös zajháttérből

iszínesedő látvány-és hangfoszlányokat.
ajon a lényeget közelítem meg így?
em tudom. A helyzet csak önmagával

zonos, az, ami; nincs művészi
rtelemben vett sűrítettsége,
brázolóértéke. Legalábbis mind-

addig, amíg fel nem ismerem, hogy a há-
lón belüliek ugyanilyen tájékozatlanok
saját helyzetüket illetően. Jó helyen vá-
rakoznak? Egyáltalán: mikor történik
valami? Késnek az informátorok, vagy
már itt ülnek közöttünk? És fokozatosan
megértem a játék mechanizmusát: ez az
antiszínház a befogadtatás sajátos útját
próbálja járni: mintegy inverzét a
hagyományosnak. Nem a produkció
készteti a közönséget, hogy magába néz-
zen, hanem a magába néző közönségnek
nyitja meg magát. Innen introvertáltsága.

Az amorf helyzetek halmaza végül
annyira rendeződik, hogy felismerem : a
várakozók állást remélnek a plakáton is
beharangozott Nagy Oklahomai Termé-
szeti Színházbah, és hogy a felvételről az
egyik asztalnál hangoskodó bizottság
hivatott dönteni. A színház neve, a to-
borzószöveg, valamint a vizsgáztató-
procedúra néhány eleme Kafka Amerika
című regényének torzóban maradt záró-
fejezetéből ismerős. Mégsem beszélhe-
tünk dramatizálásról, az irodalmi mű
színpadi adaptációjáról a szó legtágabb
értelmében sem. A regény főhősének, a
tizenhat éves Karl Rossmann-nak neve
elhangzik ugyan (meglehetősen zavaróan)
de nincs jelentősége, nem az ő szemén
keresztül látjuk a világot, mint a regény
lapjain. A többieknek sincs karaktere,
körüljárható figurája, egzisztencialista
kifejezéssel élve pusztán helyzetük van,
minden más jellegzetességük a
minimumra redukált, csak a legfelszí-
nesebb benyomással címkézhetjük őket:
diáklányok, házaspár, poggyászkocsis,
hegedülni tudó stb. Még kevésbé vállal-
kozik a játék arra, hogy a regénybeli hely-
szín monstruózus, újvilági méreteinek
illúzióját felkeltse. Ez a kietlen, ételszagú
toborzóhelyiség, rozoga asztalaival igazán
nem kecsegtet fényekben-sikerek-

Sommásan: a regényt nem dramatizál-
ják, hanem bizonyos motívumait egy
pszichodráma, egy sajátos önismereti
szeánsz apropójának, medrének
használják. Illetéktelenségi viszolygásaink
végül is innen táplálkoznak. A
pszichodráma nem esztétikai jelenség,
minősége csak azokra tartozik, akik
feltárulkoznak benne. A kívülálló
legfeljebb kilesheti, de nem fogadhatja be.

De nem is ez a legfontosabb különbség.
Hogy a művészi színház mely elemeket

tekint kötöttnek és melyeket rögzí-
tetlennek, az jórészt a hagyományoktól
függ. Ugyanez a pszichodrámában játék-
szabály, közmegegyezés kérdése. Ese-
tünkben a fix mozzanatok köre megle-
hetősen szűk. Adott mindenekelőtt a
helyzet: senki sem vonhatja ki magát be-
lőle, csak a felvételiző vagy a felvételiz-
tető pozíciója között választhat. Rögzített
a történet néhány csomó- és nyugvó-
pontja is: így például a jelentkezők osz-
tályozása vagy a befogadóbankett. Egy-
irányúsított a kimenetel is: „tiltott" minden
olyan akció, amely eljuttatná a
vágyakozókat Oklahomába. De a színészi
(pszichodrámában: résztvevői) szabadság
még így is szokatlanul tág körű.
Improvizált a szöveg, a metakommu-
nikatív reagálások, a térformák java része,
és ami leginkább felesel a színházi
konvenciókkal: rögtönzött a játékban
életre kelő figura is. Minthogy a pszicho-
dráma nem elsőszemélyes, hanem ki-ki
önelhatározással dönt, hogy milyen sze-
mélyiséget tesz ki a felvételi procedúra
stresszeinek, ezzel mindig újabb és újabb
variációláncok jönnek létre, minden elő-
adás eltérő módon hozza létre a folyamat
„aznapi" hitelét.

E szabadságot demonstrálandó az
együttes nem zárkózik el attól, hogy az
akciót más leosztásban, ciklikusan akár
többször is megismételje. Így olyan „sze-
repcserék" válnak lehetővé, amelyek

aál Erzsébet és Szabó Ervin az Oklahomában



viIágszínház
szintén egyfelől Morenótól, másfelől

Genet-től ihletve - megtapasztaltatják a
helyzet minden oldalát a résztvevőkkel.
De ezzel a játék művészi értelemben
végképp parttalanná válik, a folyamat
elvileg lezárhatatlan, a variációk vég nél-
kül ismételhetők, létrejön a „konyhában
kolbászt lopó kutya" sírvers-dramaturgiája.
Amikor én láttam, a játék egyszeri
ismétléssel és ezen belül négy-öt szerep-
cserével csaknem két órát tartott, de a
ráduplázás nem adott többet, mint az
egyszeri végigjátszás, és a teljesség érzetét
valószínűleg még egy több napig tar-tó
kombinációhalmazzal sem lehetne
felkelteni. Színházi nyelven szólva a dolog
elviselhetetlenül unalmassá válik. (De nem
vagyunk színházban!) Ehhez járul, hogy a
figuraimprovizációk minőségi szintje is
egyenetlen. Gaál Erzsébet
szexuálpatologikus felvételiztetője és
hisztérikus felvételizője minden megnyil-
vánulásával leköti figyelmünket, és rend-
kívüli mélységekbe enged bepillantást.
Mások reakciói felszínesek vagy közhely-
szerűek, í g y a leselkedésnek alig van
tápanyaga.

Aki végül is győzi szellemi frisseséggel
(no meg ülőgumókkal) az elgondol-
koztató élményekkel gazdagodhat. Ér-
dekes módon éppen ott, ahol nem várja.
Nem a pszichodráma, hanem a színház
szférájában. Kafka, akinek műve csak
ürügyként, támaszként idéződik fel,
olykor-olykor meghökkentően adekvát
kifejezési formát kap a szerepmagatar-
tásokban. A legkoncentráltabb pillana-
tokban létrejön egy sajátos kafkai játék-
stílus, amelynek lényege, hogy a delik-
vensnek egy eleve kiismerhetetlen szituá-
cióra kell reagálnia. Lehetetlen kideríteni,
hogy létezik-e az az intézmény, amely
Oklahomai Színháznak hirdeti magát.
Hogy felvételi folyik-e vagy valami ki-
tolásízű hivatali packázás? Hogy kérdezik
vagy vallatják őket? És kik: nagy-stílű,
dolgukat tudó technokraták vagy pitiáner
szélhámosok? Minden információ, amit
kicsikarnak vagy amihez hozzá-jutnak,
megfejthetetlenül többértelmű, A
feltételezés, hogy a következő információ
tisztázza majd helyzetüket, rend-re
gyermeteg illúziónak bizonyul. Kafka
labirintuskomplexuma -- lásd A pert vagy
A kastélyt - rendkívül érzékletessé válik
ebben a játékformában. Es ebben a
térben! Amelyben minden mozgást az
asztalközök útvesztői korlátoznak.
Amelyben az irányok összevisszaságában
vész el szükségképpen mindenki, aki
komolyan veszi az útmutatásokat. Rá-

adásul e labirintusnak - és talán ez a
legkafkaibb megnyilvánulásokat ösztönző
ötlet - vertikuma is van: az asztalok alatt
gyanús manőverek történnek, amely-re
természetesen a kötelező autizmusba esve
nem illik odafigyelni.

A dolog jellegéből adódóan szólni kell
arról is, hogy a recenzens észlelései igen
kevéssé megbízhatóak, egyáltalán nem
bizonyos, hogy egy másik játéknapon egy
másik leselkedő ugyanezt tapasztalja. Ez a
fajta antiszínház nem reproduktív,
mindaz, amit leírtunk, egyszer
valóságosan, másszor csak virtuálisan van
jelen. Mintha még maga a kísérlet sem
volna modellálva. Néhány éve tanúja
voltam azoknak a kreatív pszicho-
drámajátékoknak, melyeket Mérei Ferenc
professzor amatőr színjátszókkal, illetve
rendezőkkel kezdeményezett. A
próbálkozás felemás eredménnyel zárult.
A következő derült ki : civil számára a
szerepjáték újdonság, amely váratlan-
ságaival csakugyan alkalmas arra, hogy a
viselkedés sablonjai mögül előcsalogassa
valódi énjét. Ugyanez éppen ellenkezőleg
a mesterség rutinreflexeit váltja ki a
színjátszóból, inkább eltakarva, mint
felfedve az izgalmas tartalmakat. Az
Oklahoma-produkció jelenlegi stádiumá-
ban ugyanezzel a dilemmával küszködik.

A következő számaink tartalmából:

K-erényi Ferenc:

Száz év a színpadon

Földes Anna :

Pisti a nyolcvanas években

P. Müller Péter:

Az értelmezés kelepcéje

Koltai Tamás:

Az ember tragédiája a Nemzetiben

Szántó Judit :

E kort porondra tenni...

Schulcz Katalin:

Hátrányos helyzetű királynők

Nánay István:

Kortárs drámák nyomában

BŐGEL JÓZSEF

Spanyolországi élmények

Mindenekelőtt szükséges felvázolni az
időbeli és strukturális koordinátákat. Az
idő: 1982 ősze, pontosabban októbere-
novembere, s a pontosítás nagyon is
lényeges. Spanyolország a választási
küzdelemsorozat végén: folyik az ezer
eszközzel vívott agitáció, minden-ki
valamilyen értelemben - cambiót, azaz
változást hirdet és vár, s a végén
megszületik az elmúlt évtizedek egyik
legnagyobb baloldali győzelme, ismét
pontosabban: polgári-liberális színezet-tel
is bíró szocialisták elsöprő többségű
diadala, ráadásul a kommunisták rovására.
Ezt követően hatalmi-kormányzati
vákuum, az új kormányzat felkészülése a
hatalomátvételre, puccsveszély és fogad-
kozás a demokrácia védelmére. Milliós
tömegeket mozgat meg a pápa majd tíz-
napos látogatása, az ezzel kapcsolatos
eseménysorozat, amely egyúttal figyel-
meztetés is a bal felé nyitó, születő kor-
mányzat számára: bizonyos ideológiai
bázisok (a katolicizmusé) változatlanul
léteznek, jelentékeny erők, figyelembe
veendők. Közben még a menetrendsze-
rűen következő ETA-merénylet is leját-
szódik, többfelé irányítva a fenyegetés
fegyverét.

Nem csoda, hogy ilyen körülmények
között az általam látott tizennégy szín-
házi előadás zöme félházak előtt zajlott le,
s az sem csodálatos, hogy miniszté-
riumban, ITT-központban, igazgatói iro-
dákban mindenütt úgy nyilatkoztak:
értsük meg, itt most mindenkit a hatalom
sorsa, jövője, változása, a választások
kimenetele és a cambio izgat, s a pápa
sem kis vonzóerő. Hiába jelzett né-hány
előadás (mai spanyol drámák színre-
vitelei) kollektív lelkiismeret-vizsgálatot,
megújulási szándékot, újraértékelési, ki-
törési törekvéseket, az emberek színház-
ban, hivatalban, utcán, szórakozóhelye-
ken vákuumérzettel, változást sejtve -
akarva nyugtalankodták végig a szóban
forgó időszakot, s ez - azon kívül, hogy
korántsem szaporította a nézők számát,
eltorlaszolta az információk bővebb és
szabadabb áramlását. Ez annál is inkább
kellemetlen volt (a különböző
megnyilatkozó személyiségek minden
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