
róla, de feltétlenül elég komoly ahhoz,
hogy mindenképp említést nyerjen.

Ha nehéz lehet az örök Júliát eljátszani,
még bonyolultabb feladat az örök
Romeóé, hiszen a szerepből adódóan jóval
több akcióval rendelkező férfi színésznek
igazán vigyáznia kell arra, hogy játéka egy
pillanatra se hasonlítson ahhoz a
díszlethez, amelyben alakítása zajlik. A
vulkanikus érzelmű, önmagát kiismerni
képtelen fiú szerepe azonban sajnos a
környezet determináló mivoltánál fogva
inkább operaházi lett, mintsem prózai
tagozathoz illő. A sors-felismerés és -
elviselés néma méltósága és alázata szinte
teljesen hiányzik, Mihályi sokkal kevésbé
leli helyét e modorban, mint partnernője.
Túlságosan szenvedélyes, túl érzelmes, a
mítoszrekonstrukció veszélyének illő
példázataként alakítása nem telik meg
élettel, síkbeli üres séma marad. Az
előadás egyik kulcsjelenetének számító
báli találkozás-kor derül ki - a helyzet
rendezői meg-valósításának szintjén is -,
hogy menynyire Igóé kettejük közül a
súlyosabb, árnyaltabb szerep. A találkozás
itt ugyan-is nem a forgatagban történik,
hanem a már említett görög népzene
hangjai alatt a kép szinte kimerevedik, az
éles, metsző reflektorfényben a szereplők
és Romeo tekintetének figyelő sugarába
lép be Júlia. Így tehát nem két főszereplő
lép egyszerre fel, hanem Romeo nézi az
imigyen már eleve kiválasztott Júliát.
Nyilvánvaló, hogy csak őt láthatja. Aki
kettejük közül választhat e helyzetben, az
Júlia, ő lép oda Romeóhoz, majd térdelnek
le együtt, s csókolják meg egymást. E
néma, lassú jelenet tér vissza egyébként a
darab végén is, a zokogó herceg szavai
közben egy gyermek nászi pár vonul
végig az előzőt megismétlő módon - az
örök visszatérés színpadi igazolásaként.

Timár Éva dajkája méltó társa lett Igó
Éva Júliájának: ebben a színészi
munkában nincsen semmi felesleges. Ti-
már eltörli az ismert, dajkára jellemző
negédességet, és egy kiáltóan olcsó bra-
vúralakítás helyén itt egyszerűen egy
megviselt, okos, szerető asszony jelenik
meg. Egyetlen ember. Ez talán a leg-
kevesebb és legtöbb, amit egy színész újra
és újra, átalakulásai során elérhet, azt az
egyszerűséget, melynek révén a dajkában
is ismét magát Timár Évát látjuk.

Hármójuk alakításához minőségben
mindössze Szirtes Gábor Mercutiója
csatlakozik, a többiek sajnos inkább

illusztrálják szerepeiket, mintsem valóban
eljátsszák. Matus György és Nagy Réka
m. v. Capulet szülőpárja egészen formális,
Kuna Károly Benvoliója pedig egész
egyszerűen tévedés. Az általa kép-viselt
negédesség és élveteg kedélyeskedés e
stílus indokolatlan túlhajtása, semmi más.
Gáspár Tibor Tybaltja üres, kihívó, de
sajnos ennél nem több. A Montague-k
ugyancsak mindössze egy mesekönyv
illusztrációjának hősei. Csapó János
Lőrinc barátja e modoron belül érvényes,
de sajnos a Szent Ferenc-i egyszerűségre
való utalások ellenére is érezhető volt
alakításában a meg-játszottság. Major
Zsolt hercege inkább gyenge volt,
mintsem sértett és fájdalmas, holott
valójában lényeges lenne, hogy Verona
hercege méltósággal teli maradjon. Szót
kell ejtenünk Szakács Györgyi Szikora
stílusmunkájához maximálisan
alkalmazkodó, és mégis e remek
jelmeztervezőnő sajátosságait is megőrző,
kiváló ruháiról.

Színházi mítoszok, atelier-utalások,
színházi vallomások, mindezek együtt
jelentik Szikora eklektikus stílusplura-
lizmuson alapuló előadását. A rendező tett
egy lépést a marionett tökéletes üressége
felől az ember tökéletlen realitása felé.
Jelenleg mindez annyit jelent, hogy
Szikora megkísérli a színház mitológiáját
átlelkesíteni, tehát olyan művet választott,
melyben az embert, ha elbukásában is, de
éppoly tökéletesnek és teljesnek láthatja,
mint ama marionettek. Meglehet, hogy
Szikora előbb-utóbb rá-kényszerül arra,
hogy a színházi mítoszok mellett
elfogadja a mai magyar szín-ház teljes
valóságát is. Nem tudhatjuk, hogy ez jó
vagy rossz, e kérdésben, azt hiszem,
mindössze az ambivalencia, a kételkedés
lehet jogos. Szikora sorsa ugyanis
legalább annyira az egész magyar
színházé, mint a sajátjáé, e pálya alakulása
élesen tárja elénk a magyar színház
lehetőségeit is.

Shakespeare: Romeo és Júlia (miskolci Nemzeti
Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Szi-
kora János. Jelmez: Szakács Györgyi. Kísé-
rőzene: Mártha István és a Mandel kvartett.
Rendezte: Szikora János.

Szereplők: Mihályi Győző, Igó Éva, Timár
Eva, Matus György, Nagy Réka m. v.,
Szirtes Gábor, Kuna Károly, Gáspár Tibor,
Sallós Gábor, Péva Ibolya, Csapó János,
Teszáry László, Major Zsolt, Hidvégi
Elek, Sárkány János, Somló István, Varga
Tamás, Szabados Ambrus, Bánó Pál, Kriv-
jánszky István, Bodó Séra Sándor, Csabai
János.

KISS ESZTER

A fizikusok
Veszprémben

Sokrétűsége, polifóniája miatt nem
könnyű feladat megrendezni A fizikusokat.
Nehéz eltalálni azt a kényes egyensúlyt,
hogy az egyik hangsúly ne oltsa ki a má-
sikat, a komikum a keserűséget, az el-
vont játék a fenyegetően komoly való-
ságot, vagy a tragikum a humort és az
iróniát; hogy az egyes alakok ne tűnje-nek
csak bűnösnek vagy csak áldozat--nak, s
megszólaljon a dráma groteszk
sokhangúsága, életre keljen a paradoxia.

Veszprémben Ulf Reiher, az NDK-ból
jött vendégrendező ezt a többszóla-
múságot csak a feszes vonalú előadás
második részében tudta igazán megszó-
laltatni. Az általam látott előadásban
kezdetben a színészek nem találtak rá a
megfelelő hangvételre. Pedig már maga a
színpadkép is tükrözi azt az ellen-pontozó
technikát, amely a második fel-vonásban
teljesedik ki, és megteremti a groteszk
alaphangot, s ennek mentén a mondandó
csomósodási pontjait. A fehér csempés,
rideg, szorongást árasztó folyosó (melyre
a kórtermek nyílnak) és a színpad
előterében elhelyezkedő melegebb
hangulatú szalon kontrasztja ha-tározza
meg a színpadképet (Khell Csörsz
munkája), míg végül a rácsok az egész
teret bekebelezik.

Már az első felvonás vége felé kezd
belopózni magukba a jelenetekbe is ez az
ellenpontozás. Sugárzó feszültséggel
töltődik például Monika és Möbius
(Bartal Zsuzsa és Szoboszlay Sándor)
szerelmi jelenete, a két színész játékában
pátosz és irónia, ellágyulás és keménység
egyszerre bontakozik ki. Szoboszlay
Sándor éreztetni tudja Möbius hátsó
gondolatait is, a beteljesülésre áhítozó
szerelmet, s közben a határtalan félelmet
önmagától és a külvilágtól.

Ilyen erős hatású az utolsó előtti jelenet
is, Mathilde von Zahnd önleleplezése: a
tények tragikomikus voltát ki-emeli a
groteszk kontraszt a doktor-kisasszony
őrjöngő, hisztérikus kitörése és a
fizikusok derűs nyugalma között, míg ez a
derű át nem vált dermedt döbbenetbe.

Ulf Reiher a doktorkisasszony alakjának
értelmezésével adja meg rendezésé-



nek kulcsát. Dobos Ildikótól nagyszerű,
érzékeny alakítást látunk az őrült doktornő
szerepében, telitalálat volt ez a
színészválasztás. Mozgása, testtartása a
púpos aggszűz torz lelkét tükrözi. Soha
nem néz annak a szemébe, akivel éppen
beszél, kezével folyton idegesen matat,
ujjai megállás nélkül mozognak, állandóan
köpenyzsebeiben keresgél, miközben arcán
kemény mosoly ül. A színésznő
folyamatosan képes érzékeltetni a figura
mérhetetlen belső feszültségét. Miközben
fennhangon beszél, mindig érezni, hogy
valami másra gondol, s hogy a maga-
biztos, higgadt doktornő álarca mögött egy
másfajta, félelmetes és irracionális lény
rejlik. A figura jellemét felépítő ív az
említett lelepleződési jelenettel be-tetőzve
adja meg az előadás érvényességét,
hangoltságát. Ebben a jelenetben ugyanis a
doktornőből kirobban az addig remegve
visszafojtott szörnyeteg-lélek, vámpírrá
vedlik át, de az alakítás nem marad meg a
konkrét helyzet szint-jén. A mohó,
vérszomjas vámpírt idéző mozgás- és
gesztusrendszer metaforikus irányba lendíti
a figurát, a doktorkis-asszony alakja
démonná növekszik (s immár egy csöppet
sem komikus démonná), a halálos ráció
irracionalitásának démonává. A
megismerés, a tudás, mely emberré tette az
embert, idegen hatalomként az ember fölé
magasodik, s az emberiség elveszejtésével
fenyeget. Mathilde von Zahnd alakja ennek
a dermesztő, idegen hatalomnak a
metaforájává válik a veszprémi színpadon.

Ez az előadás nem azt mondja, hogy a
világ léte vagy pusztulása őrültektől függ,
hanem azt, hogy olyan démoni hatalmaktól,
melyek ellenőrizhetetlenek (gondoljunk
Dürrenmatt teóriájára a véletlenről), s
melyekkel szemben reménytelen az egyéni
ellenszegülés. Az emberi szabadság és
gondolatszabadság kérdése így
visszamenőleg nevetségesen bagatellé és
groteszkké válik (Ulf Reiher egyébként A
fizikusoknak 1980-ban az író által
kiigazított változatát vitte színre, s a
gondolatszabadság és a tudósok egyéni
felelősségének kérdése talán ezért is vált
most hangsúlytalanabbá, hiszen modern
civilizációnk - sajnos - már túl van ezeken
a dilemmákon a darab keletkezése óta).

Az előadásbeli bolondokháza csak
ennek a jelenetnek a fényében válik mai
paradox világunk modelljévé, melyet
Dürrenmatt egykori szavai így jellemez-
nek: „...A rész nem olvad többé az
egészbe, az egyén a közösségbe, az cm-

Dürrenmatt: A fizikusok (veszprémi Petőfi Színház). Szélyes Imre (Einstein), Szoboszlay Sándor
(Möbius), Dobos Ildikó (von Zahnd kisasszony) és Jászai László (Newton) (MTI-fotó - Ilovszky Béla
felvétele)

hanem az emberben és az életben való hit
szükségszerűségét hirdeti, s ezzel
mégiscsak megkérdőjelezi a tehetetlensé-
get.

A rendezés más jelenetekbe is patetikus
hangsúlyokat rejt időnként, s ilyen-kor a
kilátástalanságban is az etikus emberi tartás
értékére figyelmeztet (például amikor a
fizikusok a meggyilkolt ápolónők
egészségére isznak, s elhangzanak a
visszhangosított pohárköszöntők), de az
előadás egésze a démoni erők ki-
emelésével mégis inkább az abszurditás
szférájába hajlik.

Dobos Ildikón kívül igen érzékletes,
sokoldalú játékot látunk a Möbiust alakító
Szoboszlay Sándortól is. Meg-győzően
mutatja meg a tehetetlen, a világ folyásába
beleavatkozni képtelen egyén
kiszolgáltatottságát, aki éppen ezért
alázatos, a sors előtt meghunyászkodni
kényszerülő, ugyanakkor azonban
indulatos és csak látszólag cinikus. Newton
szerepében Jászai László a tőle megszokott
könnyedséggel és elegáns humorral játszik,
megmutatva a folyamatot, hogyan válik a
ravasz üldöző a meggyőződését vállaló
üldözötté. Szélyes Imre Einsteinként
visszafogottabb, kimértebb karaktert
formál.
Bartal Zsuzsa Monikájábói sugárzik

tisztaság és odaadás, rövid szereplése

ber az emberiségbe. Az egyén számára
nem marad más, mint a tehetetlenség, az az
érzés, hogy figyelmen kívül hagyják, hogy
nem szólhat bele a dolgokba, hogy le kell
buknia a felszín alá, ha nem akar végleg
elmerülni."

Ebben a világban a sorstragédiáról
lehámlik a klasszikus forma, az egyéni hős
komikussá válik, a léthelyzet abszurddá, a
végzet elvonttá és a cselek-vés - éppen
ezért - értelmetlenné. Le-szűkülnek az
ember mozgásirányainak és választásainak
lehetőségei, s így a dráma lehetőségei is.
Drámai cselekvés és drámai sors fogalma
átértékelődik, s mai világunk
kifejezhetőségének módja közvetlenül
tükrözi e valóság szerkeze-tét. Talán ezért
van az, hogy a mai drámaírónak egyre
nehezebb elkerülni az absztrakt
modellalkotás veszélyét. Ezt a veszélyt
hidalta át Dürrenmatt a komédiaműfajjal,
ami azonban a darab végére keserűségbe
torkoll, s a rendezőtől függ, hogy az utolsó
jelenetet is komikus távolságtartással
értelmezi-e. A veszprémi Petőfi Színház
előadása ebben a jelenetben (a fizikusok
bemutatkozása) inkább a pátosz
eszközeivel él, mint iróniával, s így a
rendező mégis vissza-lopja a remény
sugarát a reménytelenségbe. A pátosz
nemcsak ellenpontozó szerepű az
előadásban (mint a komikum),



az előadás szép pillanatait adja. Darás
Léna alakítja - meglehetősen eszköztelenül
- Möbius együgyű feleségét, Czeglédy
Sándor viszont kitűnően bele-talál a tompa
agyú, de bölcselkedő és elhivatott
misszionárius szerepébe; meg-jelenésük a
három fiúval, és találkozásuk Möbiusszal a
komédia egyetlen igazán fergetegesen
komikus epizódja, s itt az előadásban is a
szorongás fölé kerekedik egy időre a
felhőtlen komikum.

A főnővér rideg, kemény, rendet kép-
viselő jellemét igen pontos, határozott
vonásokkal jeleníti meg Losonczy Ariel,
az Uwe Sievers főápolót játszó Há-
romszéki Péter pedig olyan, mint elefánt a
porcelánboltban (ez dicséret, nem
elmarasztalás). A három ökölvívó ápoló
megjelenése, mozgásuk koreográfiája
egyébként burleszkelemeket visz a játékba,
és szintén a szorongást és a nyomasztó
légkört ellenpontozó komikum forrása. A
detektívfelügyelőt alakító Joós László
indulatai nem hatnak igazán meggyőzően,
kis szerepében nem tudott rátalálni a
megfelelő hangra. A többi epizódalakítás
nem ad sok játéklehetőséget a
színészeknek, de Szabó Ti-bor, Monori
Balázs és Éltes Kond megjelenései is
zökkenőmentes természetességgel
simulnak az előadásba. Hruby Mária
realista jelmezei nem törekednek önálló
jelentéstöbblet kialakítására (ki-vétel talán
a doktorkisasszony öltözete: fehér köpeny
alatt fekete ruha), de megfelelően
funkcionálnak. A dráma pesszimista
befejezését a rendezői elképzelés olyan
sokkoló erejűvé fokozta (éppen a
doktorkisasszony figurájának démoni
értelmezésével), hogy a nézőben az ebből
eredő katarzis szüli meg a tennivágyást a
démoni hatalmak és a belenyugvás ellen,
az élet érdekében. S ez teszi aktuálissá a
darab újbóli színrevitelét a világszerte
terjedő béke-mozgalmak idején.
Dürrenmatt emberiséget és az életet féltő
aggódása átsüt pesszimizmusán, s a
rendező finom érzékenységgel billentette
az ábrázolást ebbe az irányba.

Dürrenmatt: A fizikusok (veszprémi Petőfi
Színház)

Rendező: Ulf Reiher m. v. (NDK). Rende-
zőasszisztens: Perlaki Ilona. Díszlet: Khell
Csörsz. Jelmez: Hruby Mária. Fordította:
Ungvári Tamás.

Szereplők: Dobos Ildikó, Losonczy Ariel,
Bartal Zsuzsa, Háromszéki Péter, Jászai
László, Szélyes Imre, Szoboszlay Sándor,
Czeglédy Sándor, Darás Léna, Tóth József,
Joós László, Éltes Kond, Monori Balázs,
Szabó Tibor,

NÁNAY ISTVÁN

Fővárosi amatőrök

Október első napjaiban tartották meg
seregszemléjüket a budapesti amatőr
színjátszók. A Művészeti Hetek kereté-
ben kétévenként rendezett színjátszónapok
legutóbbi rendezvényein húsz produkciót
láthatott a feltűnően szerény számú
érdeklődő. A legjobbnak ítélt gyerek-
csoportok éppúgy felléptek, minta diák és a
felnőtt színjátszók, így a fővárosi ama-tőr
színjátszás korosztály szerinti réteg-
ződéséről teljes áttekintést kaphatott a né-
ző. A színjátszás tartalmi meghatározóiról,
formai jellemzőiről már jóval kevésbé
pontos kép bontakozott ki, hiszen egy
fesztivál jellegét, sikerét annyi szubjektív
és objektív tényező befolyásolja, hogy a
látottak alapján csupán bizonyos
tendenciák érvényesülését lehet több-ke-
vesebb biztonsággal kikövetkeztetni.

Mi az, amit az 1983-as találkozóról
megállapíthattunk? Változatlanul alacsony
a produkciók művészi átlagszínvonala; a
csoportok - szinte kivétel nélkül - drámát
játszanak, ám a korábban pódium-keretek
között dolgozó együttesek és rendezők
szakmailag nincsenek eléggé felkészülve a
drámák megszólaltatására; ennek ellenére
néhány gondolatilag és művészileg
figyelemre méltó előadás született.
Ezekről érdemes bővebben szólni.

*

Két előadás közvetlenül a mai magyar
valóságból vette tárgyát. A Perem Szín-
pad Rákossy Gergely szatíráiból állított
össze egy zenés műsort, amely történel-
münk elmúlt évtizedeit felidézve társa-
dalmi torzulásokról, hamis beidegződé-
sekről, tájékoztatási sztereotípiákról, a
demokrácia érvényesülésének nehézsé-
geiről fiatalos lendülettel, kritikusan szól.
Bár a Koordinációk című szatíra
túlbonyolított térben játszódik, kissé
hosszadalmas, és szerkesztésbeli döcce-
nőkkel is terhes, mégis jó szórakozás.
Nem elsősorban a hiányosságok, a suta-
ságok maradnak meg emlékezetünkben,
hanem a játékot irányító, kommentáló két
clown, Éless Béla számos rendezői
leleménye s jó néhány harsány komikum-

ba csomagolt, elgondolkodtató igazságú
jelenet „duplafenekűsége".

A Pinceszínház egyik produkciója a
„csövesproblémával" foglalkozik. A
társulat improvizációs etűdsorai alapján
Böjte József írta és rendezte Az Élmunkás
téri történet című drámát. A darabban s az
előadásban két valóságábrázoló mód-szer
keveredik: az aluljárók, a csövesek
világának életszerű bemutatását keresz-
tezi a főszereplők megkonstruált szín-
padias története. A két drámaépítő és elő-
adásszervező módszer nehezen illeszke-
dik egymáshoz, a drámai vonal nem erő-
síti a produkció életképszerű rétegét.
Publicisztikus előadás Az Élmunkás téri
történet, amelyben a hátrányos helyzet
minden összetevője és indítéka leltár-
szerűen szóba kerül, szerencsés esetben
egy-egy figura sorsában, egy-egy jellemző
helyzetben fogalmazódik meg, de több-
nyire csak anekdotikus formában. Fontos
társadalmi kérdésekről szól a Pince-
színház előadása, még ha művészileg nem
is egyenletes színvonalon, gondolatilag
nem is eléggé mélyen. Hívei és ellenzői
vannak az előadásnak, ami arra utal, hogy
nem hagyja közömbösen a nézőt: vitát
provokál, s talán a problémák to-
vábbgondolására is sarkall.

*

A Pinceszínház másik előadása a középis-
kolás tananyaghoz kötődve készült, de
nem egy drámatörténeti korszak illuszt-
rálása lett A trójai nők című előadás, ha-
nem élő, igazi színház. Mezei Éva Euri-
pidész-Sartre-Illyés tragédiájának szö-
vegét ésszerűen - a játszók képességeit és
a nézők felkészültségét egyaránt figye-
lembe véve - és jól - a dráma gondolati-
dramaturgiai ívét megtartva, a szerzők
szándékát és a mű lényegét tiszteletben
tartva, a textus szépségét megőrizve -
tömörítette, és a tragédiát puritán esz-
közökkel vitte színre. A rendezőknek
csaknem maradéktalanul sikerült elke-
rülnie a klasszikus tragédiák előadásával
járó buktatókat, a szöveg patetikus fel-
mondását éppen úgy, mint az erőltetett
aktualizálást (hogy csak két szélsőséges
interpretálási megoldásra utaljunk!).

A kétszintes játéktér felső térfelén pal-
lók, zsákok és ládák között kuporgó,
egymáshoz bújó asszonyok látványa és
viselkedése a nézőkben különböző él-
ményeket hívhat elő, klasszikus képző-
művészeti és filmemlékeket csakúgy, mint
a koncentrációs táborok képeit, de
elsősorban a különféle atrocitásoknak és


