
hirtelen meghunyászkodott testvérré.
Blaskó Balázs Silviusa az együgyűen naiv,
epekedő szerelmes ironikusan is láttatott
burleszkfiguráját fogalmazza meg, Dobos
Ildikó rátarti és nagyravágyó Phoebéje
vérbően humoros jelenetekben bizonyítja
komédiázó erejét. Rupnik Károly
Próbakője bolondos bölcsességében
avantgarde clown, a melankolikus Jaques
szerepében Joós László pipázó filozófusa
nem sokat árul el karakterének mélyebb
motivációiról. Villanásnyi epizódját szét-
feszíti Monori Balázs Vili abszurd egy-
percesében, csúnyaságában is megnyerő
és humoros Homoki Magdolna Jucija.

Nagyívű gondolati koncepciót, számos
érdemes alakítást, váltakozó szín-vonalú
ensemble-munkát láthattunk a
veszprémiek Shakespeare-bemutatóján. A
rendező, láthatólag, szuggesztíven jelen
van a színészi alakításokban is. Hogy
mégsem lett mindenben egységes világlá-
tású és egységes sugárzású ez az előadás,
az alighanem az apróbb szcenikai botlá-
sok, a fontosabb szerelmi kettősök hal-
ványabb volta s az olykori felesleges
avagy ügyetlenkedő aktualizálások-át-
írások rovására írható. Giorgio Strehler
feledhetetlen A szecsuáni jó/élek-vendég-
játéka óta számos színpadon láttam való-
di vizesárkot, különböző színházak kü-
lönböző produkcióiban, funkcionális
elemként vagy illusztrációként egyaránt. A
veszprémi Ahogy tetszikben -- ha van is
szerepe e hálás-hálátlan díszletelemnek -
túlságosan sokat bíznak rá, majd' min-
denki legalább egyszer belegázol, megíté-
lésem szerint fölöslegesen. S dramaturgiai
okokkal aligha magyarázható néhány -
rövid - idegen szövegelem beültetése
Shakespeare drámájába; ami nem
korunkhoz szóló adaptáció, hanem
„átigazítás". (Ádámot nyolcvanról
ötvenéves-re fiatalították, Rosalinda
epilógusa után alakítója - civilként?
hatásvadászatból? -- jó éjszakát kíván
stb.)

Három héttel a premier után nagyjából
harmadházzal ment Shakespeare re-
mekműve Veszprémben, hétköznap este.
Tisztelet a színészeknek. Soha ilyen kese-
rű vígjátékot.

Shakespeare: Ahogy tetszik (veszprémi Petőfi
Színház)

Fordította: Szabó Lőrinc. Díszlet, jelmez:
Kelemen Tamás Anna m. v. Rendező: Dan
Micu m. v.

Szereplők: Szoboszlay Sándor, Dávid
Kiss Ferenc, Joós László, Éltes Kond,
Békei László, Benedek Gyula, Borbiczki
Ferenc, Rupnik Károly, Szabó Tibor, Tóth
József, Lukács József, Blaskó Balázs,
Monori Balázs, Törcky Zsuzsa, Bartal
Zsuzsa, Dobos Ildikó, Homoki Magdolna,
Raszler Ildikó.

SZÁNTÓ JUDIT

A tehetetlenség könnyei

David Storey drámája Dunaújvárosban

Paál István dunaújvárosi rendezése, rész-
ben a szolnoki színház művészeinek köz-
reműködésével, jószerivel maradéktalan
esztétikai élményt szerez. Színészgárdája
öttagú kamarazenekarként funkcionál,
tökéletes az értelmezés, hajszálpontos,
finom, árnyalatgazdag a kivitel. Bevallom,
eleinte magam sem értettem, miért
hagyott az előadás mégis valami bizony-
talan kielégületlenséget bennem.

David Storey drámaírói pályája furcsán
alakult. Vegyes visszhangot keltő
kezdetek: első darabjai ígéretesek voltak,
bár hasonló ígéreteket bőven keltettek
olyan, a „második" angol hullámon belüli
pályatársai is, akik aztán soha be nem
váltották azokat. Ő beváltotta: három
éven át nevétől volt hangos a hazai és a
nemzetközi szaksajtó. 1969, 1970, 1971 : A
vállalkozó, az Otthon és Az öltöző be-
mutatóinak évei a londoni Royal Court
Theatre-ben, Lindsay Anderson konge-
niális rendezésében. Azóta tizenkét év telt
el, az író még mindig csak ötvenéves, és
nevét még mindig csak ez a három, gyors
egymásutánban elért rekord őrzi; újabb
darabjai éppoly átlagosak, jók, de nem
elég jók, mint a pályakezdés idején,
legújabban pedig hallgat már. Mintha a
formula kimerült volna - és egy évtized-
nél immár hosszabb távlatból visszate-
kintve e kimerülésnek nem ugyan első je-
lei, de legalábbis lehetősége már a fény-
korban, egész pontosan a középső mű, az

Otthon szövedékében kimutathatónak
tűnik.

A trilógiából az első és az utolsó ha-
sonlít igazán egymásra: egy fizikai cse-
lekvésektől nyüzsgő, látszólag rendkívül
cselekménydús, mégis, a túlnagyítás kö-
vetkeztében lelassított életkivágásban egy
egész társadalom sűrűsödik. Érdekes és
színpadi szempontból igen gyümölcsöző
ellentmondás feszül a felszínen konkrét,
lényegüket tekintve virtuális drámai
gesztusokban; Storey e merészen újszerű
dramaturgiával jelzi egy társadalmi be-
rendezkedés pangását, elidegenedettségét.
Ami ábrázoltatik, az természetesen a brit
polgári társadalom, de a tükörben magára
ismerhet az egész XX. század-végi
civilizált világ: a sátorépítés vagy a

rögbi - a munka, a tevékenység -- értelmes
szépsége és végső értelmének kérdé-
sessége, ahogy az egyszerű ember meg-éli,
közös gond.

Az Otthonban Storey kísérletet tett arra,
hogy a feltárt ellentmondásokból levonja
a végső következtetéseket. Az Otthon
szereplői azok a sátorépítők és -építtetők,
azok a rögbijátékosok, akik már
elvégezték a társadalmi munkameg-
osztásban rájuk kiszabott feladatokat,
szükségképp beléjük rokkantak, és a tár-
sadalom kivetette őket magából. A dráma,
mint metafora, azt sugallja: ha kö-
vetkezetesezi kihordjuk magunkban a lé-
tünkből eredő ellentmondásokat, mind a
létezés margójára vettetünk. Ehhez képest
az ideális helyszín valamiféle pinteri
senkiföldje, teljesen absztrakt becketti tér
lenne. Csakhogy Storey mégsem Pinter,
mégsem Beckett, ő konkrétabb pillé-
rekhez szereti láncolni a maga építmé-
nyeit. Így aztán az Otthon szereplői is
kapnak civil státust, „munkát": ahogy Az
öltöző szereplői rögbijátékosok, A
vállalkozóéi sátorépítő munkások és mun-
kaadóik, úgy ezek a figurák őrültek,
finomabban elme-, még finomabban ideg-
betegek, a helyszín pedig sátorbelső vagy
rögbiöltöző helyett egy megfelelő ren-
deltetésű intézmény kertje. Csakhogy az
ideg- vagy elmebeteg színpadi értelem-
ben mindenütt többet tud kifejezni, mint
épp az elhelyezését szolgáló intéz-
ményben, ahol elveszti jel- vagy jelzés-
funkcióját, hiszen a normális emberi-
nézői reakció úgy tartja: a helyére került.
Persze vannak olyan drámák, amelyek épp
erről szólnak: a figura nincs a helyén,
jogtalanul rekesztették ide, a társadalom
önvédelmi mechanizmusa ezt a formát
választotta. Ezt mondja ki Dürrenmatt
műve, 4 fizikusok, ezt Peter Weiss
Marat/Sade-ja és sajátos módon az előbb
említett Harold Pinter is, aki a
Melegházban, ebben a nem is igazán
jellegzetes pinteri drámában ugyancsak
efféle álcázott, börtönfunkciót betöltő
tébolydát ábrázolt. (Az aztán már alá-
rendelt kérdés, hogy az ilyen intézmé-
nyekbe zárt „betegek", mint ezt Weiss és
Pinter művei egyaránt jelzik, a nyomás
hatására valóban kifejlesztenek pa-
tologikus tüneteket.) Am Storeynál erről
nincs szó: az ő figurái, ez a különbségeik-
ben is homogén kvintett, valóban külön
elbírálást érdemlő, nem egészen normális
emberekből áll, s nincs okunk kételkedni
a betegségeikről - pirománia, szexuális
aberráció, dühöngéssel kombinált
öngyilkossági mánia vagy épp a ka-



David Storey: Otthon (Dunaújvárosi Bemutatószínpad). Győry Franciska (Marjorie), Kőmíves
Sándor (Harry), Bálint András (Jack) és Koós Olga (Kathleen). (lklády László felv.)

taton skizofrénia - elejtett célzások igaz-
ságában. És ha Storey mégis azt akarja
mondani - mert azt akarja mondani -,
hogy ez a sors várhat valamennyiünkre,
akkor a helyszín ilyetén konkretizálása
meglehetősen ellentmond szándékainak,

Persze ugyanakkor a helyzet mégsem
ilyen egyértelmű, ehhez David Storey
pályájának ebben a három évében túlsá-
gosan tehetséges volt. Mert az Otthon
ugyanakkor rólunk is szól, ez az elme-
gyógyintézet valóban valamennyiünk
„otthona", a szereplők sejthető drámái
megrendítenek - nemcsak betegek ők,
hanem általában beteg emberek, időn-
ként pedig elsősorban emberek, csak e
minősítések hierarchiáját nem érezzük
igazán meggyőző, kényszerítő erejűnek.

A dráma előadástörténete jól mutatja:
valahányszor egy rendező, nyilván a
fentebb megfogalmazott kielégületlen-
ségtől hajtva, megkísérelte előadását va-
lamelyik kínálkozó lehetőség felé elbil-
lenteni, a kényes egyensúly felbillent, a
varázs megtört. Igazi sikerről csak az
ősbemutató visszhangja tudósít, s ez
valószínűleg elsősorban a két zseniális
idős színésznek, John Gielgudnak és
Ralph Richardsonnak köszönhető, akik
utolérhetetlenül értenek (Sir Ralph sajnos
már csak értett) hozzá, hogy a brit
gentleman viktoriánus viselkedési kó-
dexének továbbélő formáit egyszerre áb-
rázolják muzeálisnak és elevennek, élet-
idegenségében groteszknek és ugyanak-
kor megrendítőnek. Ez egyébként egyik
oka a mű hermetikus voltának: az a bi-
zonyos legendás „small talk", a semmit-
mondásból, sztereotípiákból, képmutató
elhallgatásokból és őszinte belső szemé-
remből összeálló fecsegés, amely az igazi
kommunikációt pótolja s részben épp az

tően inkongruenssé a finomkodó kacér-
kodás kísérleteit. Holott voltaképp a darab
még azt sem indokolja meg a kellő
hézagtalansággal, hogy miért volt szükség
és miért épp ebben a felállásban a négy
szereplő társadalmi differenciálására

ez ugyanis elég feltűnő ahhoz, hogy ér-
telmet keressünk benne, de nem elég ár-
nyalt és indokolt ahhoz, hogy egy társa-
dalmi mikrokozmosz kísérletét lehessen
belemagyarázni.

Az angol szimbólumokra kevésbé fo-
gékony külföldi nézők beavatása érdeké-
ben a külföldi rendezők különféle beál-
lításokkal kísérleteztek, hiszen a csábítás
három véglet felé is adott. Hol lemeztele-
nített becketti végjáték folyt a színpadon,
hol kedélyes-bogaras öreg urak és hölgyek
bohózatos csevelye, hol pedig virtigli
diliházról szólt a játék, megfelelő klinikai
tünetcsoportokkal, színpadképpel, sőt
külső zajhatásokkal. Az igazi, a londoni
ősbemutatót kísérő siker mindenütt
elmaradt. Storey darabján az író szándéka
ellenére nem lehet segíteni. Az egyetlen
célravezető megoldás a többértelműség
vállalása, kockáztatva azt is, hogy ez a
többértelműség némi zavart,
kielégületlenséget szül a nézőben. Vagyis
nincs más lehetőség: vállalni kell a darab
alapvető hiányosságát, bízva a darab eré-
nyeiben és abban a pluszban, amelyet egy
Storeyra - és korunkra - hangolt előadás a
néző élményéhez hozzáadhat.

Merész az állítás, hiszen csak sajtó-
visszhangok támasztják alá: úgy érzem,
minden eddigi nem angol előadás közül
Paál Istváné állhat legközelebb Lindsay
Anderson elképzeléséhez. Amiben egyet-
len mínusz van: ez az előadás nem Ang-
liában született, nem apellálhat közös
nemzeti mitológiára, márpedig ez a da-rab
a legegyenesebb úton akkor jut el az
általánosítható értelemhez, ha egy nemzeti
asszociációs zónán halad keresztül.
Bonyolult a képlet, hiszen akár a vérbeli
abszurdok egyetemes jellegű parabolisz-
tikus képei, akár egy telivér realista dráma
sokkal könnyebben honosítható, mint ez a
hibrid hatáselemekből álló színpadi
szövedék. Ezért Paál István e színpadi
munkája inkább nemzetközi, mint magyar
előadás - bármely fesztiválon sikert
arathatna -, és ebből adódik bizonyos
légies sterilsége. Viszont talált Paál
valamit, amivel oldhatja ezt a hatást: a
költőiség egyetemes hatástényezőjét.
Koncepciójának alapeleme: az emberi
tehetetlenség megrendítő volta. Kinn az
„életben" legalább a virtuális cselekvés
lehetősége és illúziója adott, a

attól való görcsös félelemből fakad - s
amely a két férfi főszereplő beszélgetésé-
nek nagy részét kiteszi -, olyannyira angol,
hogy Anglián kívül könnyen hathat puszta
kabarémókának, még akkor is, ha Storey
magasfokú tipizáltsággal, első-rendű
irodalmi színvonalon és pontosan
komponált, sajátos drámai dinamizmussal
műveli. Gielgud és Richardson általam
sajnos nem látott alakítása ezért minden
bizonnyal valami speciálisan angol
dimenzióval gazdagíthatta a darabot: az
életidegenségnek, a valóságról való
leválásnak és a társadalom ,bosszújának"
gyökereit épp azokban a hagyományos
angol magatartásformákban tárták fel,
melyek a brit gentlemant állítólag ma is
kell hogy jellemezzék, de jaj a gentle-
maneknek, ha ezeket valóban komolyan
veszik. Es persze itt van a szereplők élet-
korának kérdése is. Noha Storey - a köz-
hittel ellentétben - egyértelműen negyve-
neseknek nyilvánítja szereplőit, s jó kö-
zépkorú színészek bizonnyal Lindsay
Andersonnak is rendelkezésre álltak volna,
döntése nem lehet véletlen: az akkor
hatvanhat éves Gielgud és a hatvannyolc
éves Richardson a szenilitás finom érzé-
keltetésével nyilván biológiai hidat emel-
t ek az amúgy némiképp feleselő szocioló-
giai és patológiai vonatkozások közé.

Mivel Angliában nemcsak a két úriem-
berben megtestesülő „upper", hanem a
„lower middle class"-nak is megvannak a
maga egyezményes specifikumai, bizo-
nyára még a két nő ábrázolása is hamisí-
tatlanul brit tartalmakkal telt meg. A
Kathleent játszó Mona Washbourne sűrűn
kivillanó ormótlan bugyija (lásd zord brit
időjárás és autóhiány kombinációja)
például eleve kód-jel volt, és mindenki
számára érthetően tette megrendí-



dráma marginális, elrekesztett terében
azonban egyértelművé válik, hogy nem a
szereplők, hanem mások, más erők
irányítják sorsukat, napirendjüket, egész
életüket, és minden megnyilatkozásuk,
cselekvésük, kapcsolatteremtési kísérletük
valójában irreleváns; elmegy vele a nap,
de a másnapra semmilyen befolyása nincs,
akárha ülhetnének naphosszat né-mán és
mozdulatlanul. Ennek az előadás-nak ez a
felismerés a metaforája, és ez csalja
azokat a bizonyos, sokat emlegetett
könnyeket a férfi szereplők szemébe. Sőt:
még a női szereplők extrovertáltabb,
lármásabb, látszólag gátlástalanabb
cselekvésmódja is hasonlóképp
fókusztalan-ként lepleződik le, és egy-egy
pillanatra ennek a szereplők is tudatára
ébrednek, csak ők nem sírásban, hanem
vihogásban vagy malackodásban reagálják
le a felismerést.

Ebben az összefüggésben voltaképp
érdektelenné válik a helyszín és az anam-
nézis, noha Paál, nagyon helyesen, nem
sikkasztja el, még csak nem is tompítja
őket; csupán felruházza a drámát egy
olyan metaforikus gesztussal, amelynek
fényében másodlagossá lesznek, célból
eszközzé, célszerű dramaturgiai kulisz-
szává. Mindehhez pedig nem elég a kon-
cepció; ehhez minden mondatot s minden
reagálást halálos pontosan, érzékenyen és
alkotóan kell végigelemezni, hogy minden
tényező tükröződjék ben-ne, s mégis
egyetlenegy váljék dominánssá: az, hogy
itt felbillent egyensúlyú emberek
szenvednek napi tömény huszonnégy órán
át attól, amitől „normális" embertársaik
csak egyes pillanataikban: a tehetetlenség,
a céltalanság érzetétől, amelyet újra meg
újra oldani próbálnak, újra meg újra
csalatkozva. Tolsztoji vigaszt csak egyet
nyújt az előadás: holnap újra kezdik.
Holnap újra kezdjük.

Az öt szereplő mesterségbeli szinten
mind kifogástalanul hozza ezt a koncep-
ciót, ezt a mondanivalót, ami természete-
sen leginkább a dunaújvárosi amatőr-
szereplőt, Nyirkó Istvánt dicséri. Pedig ez
az alak komoly buktatója a darabnak: ha a
négy főszereplő esetében a normalitás
foka vitatható, Alfred, a kataton skizofrén
epizodista egyértelműen szitu-álja a
cselekményt. A kritikákból nem derül ki,
hogyan értelmezték ezt a figurát másutt.
Paál mindenesetre nem kendőzi állapotát,
mégis arra törekszik, hogy ez a figura is
belesimuljon elgondolásába. Alfred
abszolút fölösleges küszködései székekkel
és asztalokkal, melyeket hol behoz, hol
kivisz, hol mázsás ólomtöm-

bükként, hol tollpiheként emelgetve őket,
tulajdonképpen szupermetafora-ként
sugallják a többiek látszólag értelmesebb
cselekvéseinek fölöslegességét. Innen
érthető, hogy Paál, eredeti rendezői
ötlettel, Alfreddal nyitja és zárja az
előadást, amint minden konkrét ok nél-
kül, a maga masszív fizikai mivoltában,
háttal áll a színpad hátterében, a fal előtt:
a dolgok értelmét tekintve bízvást ezt
tehetnék a többiek is, s az Otthon tragi-
kuma és mélyen emberi mivolta most
abban áll, hogy mégsem ezt teszik.

Nyirkó István színpadi megjelenésé-nek
rendkívüli illúziót keltő mivolta
úgyszólván adott; megtanulható a bo-
nyolult fizikai cselekvéssor is; de művészi
sajátja az a költői erő, az a fájdalmas
drámaiság, amellyel alakját felruházza.

A profik közül Győry Franciska és
Kőmíves Sándor elsősorban abszolút
szakmai hitelükkel tűnnek ki; alig ele-
mezhető, szavakba nehezen foglalható az
a határ, amelyet Bálint András és koós
Olga hozzájuk képest átlépnek, hogy -
alapvetően hasonló tipológiájú férfi-
illetve női figurájukkal a nézőkből elemi
erejű azonosulási készséget hívjanak elő.
Bálint András Jackjének lírája ironikusan
színezett. Lucid pillanatokban keservesen
érzékeli helyzetét s annak groteszkségét,
graciőz, artisztikus mozdulataival mintegy
még önmagát is megpróbálja elidegeníteni
sorsától, hogy a következő pillanatban
átélje a változtatás, a kitörés kísértését,
majd a rákövetkezőben fojtott
kétségbeeséssel döbben-jen rá az újabb
kudarcra: a sétabot eldől, a kártyatrükk
csődöt mond, a nőkben csalódni kell, és
az élet sem sikerült. Koós Olga rendkívül
komplex feladatot old meg nagyszerűen: a
„halaskofa-típus", az életerő, a
problémátlan, harsány
kiegyensúlyozottság, a köztudottan
boldog lelki szegénység realisztikusan
hiteles vonásai közül kell kiemelnie, majd
ismét a tudatküszöb alá szorítania a
mélységes csalódottság, a kietlen re-
ménytelenség elemeit, úgy, hogy kitessék:
ez az alak igazi magva, a többi csak klisé,
melyeket az életszerep beidegzettsége tart
egybe.

Az Otthon előadása eseménye a Duna-
újvárosi Bemutatószínpadnak, eseménye a
produkciót gondozó szolnoki színháznak
és Paál István művészi pályájának;
fájdalmasan szép munka, amely sikerrel
korrigál egy magas színvonalú szöveget,
addig a fokig, ameddig a szín-pad még
korrigálhat egy koncepciójábar
problematikus alkotást.

KOLTAI TAMÁS

Ostinato

Markó Iván Bolerója

Hová lett a Boleróból a spanyol kara k-
tertánc? Hová a színes folklór? Nyo-
mokban, persze, ott van ez is, az is.
Éppúgy, mint Haydn Évszakokjának egy
helyén a német paraszttánc. Stilizáltan.
Illusztrációjellegétől megfosztva. Es főleg
anekdotizálás nélkül.

Bámulatos, hogyan fakaszt Markó Iván
drámát Ravel makacs zenéjéből, amelynek
ha egyáltalán van „program-ja", akkor az
nem más, mint a monotonitás
feszültségfokozó eksztázisa. Az ismétlés
és fokozás hagyományos drámai elem, a
monotonitás csupán újabban az
(gondoljunk Bob Wilson „lassú" szín-
házára). Csakhogy Ravelnál az egész fo-
lyamat rendkívül gyorsan és sűrítetten
játszódik le, ellentétben a szertartásszín-
ház bármely ismert változatával. A szek-
venciák a „témát" nem variációs formában
ismétlik, mint számos dramatikus mű
esetében - hacsak a hangszerek variációját
nem tekintjük -, nincs felelgetős játék,
mint a görög kórus és a „szólista" között, s
nem él a szerző a motívumok közötti
minimális eltérések feszültségfokozó
eszközével sem. A Boleróban
kérlelhetetlenül ismétlődik mindig
ugyanaz, a pianissimótól a fortissimóig; a
különböző hangszereken megszólaló
dallam énekét a ritmus képletszerű ko-
pogása ellenpontozza. Ez a zene egy-
szerre lágy és kemény, egyszerre andalító
és idegesítő; ugyanabban a pillanatban le-
béklyóz és fölszabadít.

Mindenekelőtt ér: éki zene a szó leg-
tágabb értelmében érzékeinkre ható zene
ezért is volna illusztráció anekdotikus
spanyol folklórfesztivált csinálni belőle.
Másrészt a francia kavel áttetszőbb,
tisztább, bizonyos értelemben hidegebb,
sőt ha lehet így mondani racionálisabb
annál, hogysem a Bolerót egyszerűen
„spanyolosnak" minősítsük.

Markó az a ritka koreográfus, aki nem
illusztrálja és nem kíséri a zenét. Nála
nem érzem, hogy „kezdetben vala a zene",
és a tánc „kifejezi a zene lelkét". Markónál
- legalábbis a produkció pillanatában - a
tánc teremti a muzsikát. (Valószínűleg
nem véletlen, hogy a műsor-füzetben
sohasem íratja ki az elhangzó


