
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.
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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



megaláztatásoknak kitett emberi közössé-
gek sorsát, az emberek egymásra utalt-
ságát példázza. Néhány konfliktus - He-
kabé és Andromaché, Hekabé és Mene-
laosz, Menelaosz és Helena közöttiek
például - erőtlenebb megoldását vagy az

istenek térbeli megjelenítésének sutaságát
a kórus több szólamú zenei megszólalása,
a főszereplők hiteles, visszafogott, de
erőteljes karakterformálása (a színész és
szerep életkori különbségeiből adódó
problémák jobbára elhanyagolhatóak, s ez
a rendezőt és a színjátszókat egyaránt
dicséri), a Kasszandra-jelenet finom s
döbbenetes megfogalmazása el-
lensúlyozza. Az előadás egységes stílusá-
val szemben éles és érdekes kontrasztot
képez a Helena-Menelaosz jelenet brechti
beállítása.

Á szépen és szenvedélyesen szóló kórus-
hangzás az egyik erénye a Metró Színpad
Eliot-előadásának is. Mészáros Tamás
olyan modern sorstragédiának

rendezte a Gyilkosság a székesegyházban

című drámát, amely Thomas Becket
canterburyi érsek megölésének történe-
tével a hatalom gyakorlásának etikai kö-
vetelménveiről és következményeiről, a
hatalmi mechanizmusok öntörvényű át-
alakulásáról, egy Ügy igazolására szolgáló
Eszme, és az Ügy lényegét megtestesítő,
védő és terjesztő apparátus közötti
végzetes ellentmondásról szól. A rendező
és a társulat pontosan elemezte a darabot,
a jeleneteket dramaturgiai-gondolati
lényegükig sűrítették. Ettől minden
hangsúlynak, szünetnek, mozdulat-nak
értelmező jelentése van a szikár játékban.
Becket ebben a megközelítésben nem
annyira a világi hatalomtól elforduló, a
királlyal ujjat húzó egyházi méltóság, mint
inkább a központi hatalom által nem
befolyásolható, az eszméihez ragaszkodó
ember, aki puszta létezésével is állandó
fenyegető figyelmeztetés a régi barát,
Henrik és a királyi uralom számára.
Mészáros nem az érsek pálfordulásának
miértjével foglalkozik, hanem a
következményeivel, azzal, hogy miként
válik a hatalom számára kényelmetlen-né,
„a társadalom ellenségévé", megsem-
misítendővé az, aki a hatalom részeséből
valami ok miatt a hatalom bírálójává válik.

Ehhez a gondolatkörhöz egy másik is
kapcsolódik: a darab utójátékának te-
kinthető jelenetet -- a gyilkosok magya-
rázkodását -- a rendező felerősítette, s a

három gyilkos magamentő védekezése
egy olyan manipulációs modellé válik,
amelyben feje tetejére állítható a valóság,
az érsek megöléséről bebizonyítható,
hogy az valójában az érsek öngyilkossága
volt, a gyilkosról, hogy nem bűnös,
hanem hős, s amit a néző látott, az nem
úgy történt, ahogy látta, hanem úgy,
ahogy azt neki elmagyarázzák.

Az előadásban a kettős gondolati ré-
tegnek kétféle stiláris megoldás felel
meg; az érsek megöléséig tartó rész öko-
nomikusan és zenei pontossággal szer-
kesztett oratorikus jellegű, míg az utójá-
ték a közönséget lerohanó, közvetlenül a
nézőhöz forduló játék. Becket figurája
némiképpen megsínyli az előadás
hangsúlyeltolódását, mivel az érsek eb-
ben a koncepcióban főleg emberi tartá-
sával kell hogy a dráma középpontja le-
gyen, körülötte történnek a drámai akciók
s nem benne. Ez azzal a hátránnyal jár,
hogy a nagyon visszafogottan, finom
eszközökkel játszó színész (Szalva Vil-
mos) nem tud elég jelentőssé válni, emiatt
kissé érthetetlen, miért az elveszejtésére
fordított roppant indulat.

Samuel Beckett Szöveg és Zen e című jele-
netét a KISZ Központi Művészegyüttes
Színpada mutatta be Sződy Szilárd ren-
dezésében. A darab - Beckett többi
darabjához hasonlóan - olyan, mint egy
partitúra. Nemcsak a szereplők szövege,
de a szerzői instrukciók is kötöttek. Így a
mű bemutatásakor nem csupán a
végletekig sűrített írói gondolatot kell
megfejteni, hanem messzemenőkig figye-
lembe kell venni a jelenet partitúrajellegét
is. A Szöveg és Zenében Beckett két élő
szereplő mellé egy kiszenekart írt elő,
amelynek hangolása, megszólalása,

a karmesteri pálca kopogása szigorúan
bele van komponálva a darabba. Sződy
azonban nem zenekarral oldotta meg a
Zene szerepét, hanem egy kitűnő nagybő-
gőssel, aki kötött improvizációs muzsikát
játszik. Igy még inkább leegyszerűsödött,
ugyanakkor intenzívebb lett a drámai
helyzet.

A színpad és a háttérfüggöny egy vörös
és egy fehér részre van osztva, a kettő
határán, a színpad közepén egy szék áll.
Á fehér térfél a Szövegé, a vörös a Zenéé.
A háttérfüggöny előtt csak a bőgő látszik,
a zenész a függöny mögül ját-szik
hangszerén. Brekk (Truczán Péter)
valamint a Szöveg (Vágó Attila) és a
Zene (Zsákay Győző) közötti kapcsolatok
világos és konzekvens ábrázolása tér-ben
és látványban ugyanolyan pontos, mint az
előadás akusztikus rétegében. A Szöveg
megszólalásai már-már zeneiek, míg a
Zene intonációi csaknem szövegértékűek.
A rendező és a két színész, illetve a
zenész egy nyomasztó,
visszafogottságában szuggesztív drámai
kamaramuzsikát mutat be, aminek
minden apró eleme kidolgozott, még-is
az itt és most születő gesztusok
spontaneitásával hat. Elképzelhető a
jelenet másféle megelevenítése is (Ács Já-
nos főiskolai vizsgaelőadása például egé-
szen másfelől közelített a műhöz, s né-
mileg más rétegeit szólaltatta meg a
darabnak), de ebben a puritán előadásban
is pontosan kirajzolódik a jelenet szer-
kezete, az előadók híven közvetítik a
Beckett-darab lényegét, gondolatait.

A találkozó legösszetettebb feladatára a
Térszínház társulata vállalkozott: Weöres
Sándor A kétfejű fenevad című pásztorjá-
tékát és történelmi panoptikumát játszot-

Beckett: Szöveg és Zene a KISZ-együttes előadásában



ták, az előadás ősbemutatónak számít.
Csak tisztelet és elismerés illeti meg az
együttest s rendezőjét, Bucz Hunort,
hogy ezt a hosszú évek óta bemutatás-ra
váró drámát a maga teljességében szín-
padra állította. Nemcsak az író életmű-
vében, de jelenkori - s talán nem túlzás,
az egész magyar - drámairodalomban is
kiemelkedő jelentőségű ez a sajátos dra-
maturgiájú, sajátos nyelvi közegben meg-
szólaló nemzeti sorstragédia.

Olyan sokrétű, szerteágazó, súlyos és
húsbavágó gondok sűrűsödnek a drá-
mába - csak címszavakban néhány: na-

cionalizmus, fajgyűlölet, a vallási és em-
beri tolerancia hiánya, a háború elember-
telenítő hatása, a nagyhatalmi pozíciók
érvényesítése, a mindenkori kisebbségek
sorsa, a demokratizmus gátjai, a múltba
merengés, a művészet szerepe, a férfi és
nő ellentmondásos viszonya stb. -,
amelyek nem egy mű, de egy élet-mű
kereteit is feszegetnék. De Weöres
Sándor drámájában a sorskérdések komp-
lexitásukban, harmonikusan és arányosan
szerepelnek. Zenei hasonlattal: olyan
kórusműre emlékeztet a darab, amelyben
a szólók, a szólamok és az együttesek

úgy szólalnak meg, hogy hol az egy ik hol
a másik téma erősödik fel, majd a többi
téma között bujkálva, hangosabban vagy
halkabban, más szólamokkal közösen
vagy azokat ellenpontozva állandóan
hallhatóak. Weöres a legsúlyosabb
problémákról is könnyedén és játékosan
beszél. Stílusjáték, paródia, groteszk, bo-
hóctréfa egyaránt megtalálható írói esz-
közei között. A történelmünkről, ma-
gunkról, a múlthoz való viszonyunkról,
jövőbeli lehetőségeinkről úgy szól az
eltérő stílusokat használó dráma, hogy
párhuzamos cselekményszálakra épül, s a
gondolati zsúfoltság, a stiláris gazdagság
mellett ez a mozaikszerkesztés okozza a
legtöbb gondot a színrevivőknek.

Csupán jelezhettem, milyen összetett és
nagy feladat A kétfejű fenevad bemutatása.
A Térszínház ráérzett a darab stílus-
rétegeire, az előadás érzékelteti a mű gon-
dolati gazdagságát, az azonos színészek
által játszott szerepek rendszere erősíti a
darab belső gondolati rímeit, a figurák
összefüggéseit. Kitűnő teret teremtettek az
előadáshoz. Nincsenek díszletek, korra
utaló elemek az üres térben, két kötélhág-
csóval, egy mászókötéllel és egy fehér
lepellel minden jelenetnek meg tudják
adni az annak lényegét kifejező térbeli
formációkat.

Az eddigi elismerés ellenére valami lé-
nyeges dolog hiányzik az előadásból. A
színészi ábrázolás. Az előadás egyensúlya
jóvátehetetlenül felborul amiatt, hogy a
„pásztorjáték és történelmi panoptikum"-
ból a pásztorjáték a játszók színészi
fogyatékosságai miatt egyáltalán nem, a
történelmi panoptikum pedig - ugyan-
ezen okból - rendkívül egyenetlenül te-
remtődik meg. Ahol a természetes jelen-
lét, a fizikai teljesítmény pótolhatja a szí-
nészi jelenlétet, ott sikeresebb az előadás,
ahol viszont jelentős színészteljesít-
ményre lenne szükség - Ambrus, Mandelli
Avram szerepében például - a lát-hatóan
igen sok munka ellenére is meg-bicsaklik
a produkció.

A jogos fenntartások ellenére is újból el
kell ismerni a Térszínház vállalkozását,
mert ha nem is a maga teljességé-ben, de
megszólalt, látható Weöres Sándor e
nagyon fontos drámája, s mindenképpen a
rendező és a társulat érdeme, hogy kulcsot
talált a weöresi dráma meg-fejtéséhez,
megszólaltatásához, s ezzel az előadás
egyszerre mérce és kihívás lett minden
következő színrevivő számára.

Eliot: Gyilkosság a székesegyházban a Metró Színpad előadásában (Magyar Attila felvételei)


