
Hasonló visszafogottsággal játszotta el
Oliviának a térdszalagban pompázó, aj-
zott kandúrságot. Sötét börtönében vet-
kezte le először nyugalmát, s változott
szánalmas bolonddá, de ebben a jelenet-
ben a fényt és a hangsúlyt -- a fölötte
kötélen himbálózó, bolond-misét celeb-
ráló Topáz lelkész alakjában - a remek
Feste bohóc kapta.

Kissé adós maradt az előadás a vígjátéki
vonal két nagyjelenetével: a pár-baj és a
levélolvasás attrakciójával. Ezek a
jelenetek a commedia dell'arte szellemét
idézik, mert az írott szöveg kanavászát
mindig a színészeknek kell sziporkázó
játékkal kihímezni. Emellett a néző
figyelmét a cselekmény iránya, az ugra-
tások sorozata ellenállhatatlanul tereli -
mind erősödő és gyorsuló dobpergés
gyanánt - a nagy mutatvány felé, hogy a
felcsigázott várakozás tetőpontján be-
következzék a várva várt Produkció.
Végül is egy tisztességes, bár korántsem
lélegzetelállító mutatvány született.

Az előadás nagy érdeme: a tragiko-
média egyensúlyban tartása főként Feste,
a bohóc kiemelésének, szerepértelmezésé-
nek - és Holl István alakításának -
köszönhető. A mindenki szolgája, pénzért
bölcs élceket sziporkázó szórakozta-tója,
a csapdák ismerője, előkészítésük
résztvevője - olykor szenvedő alanya --
fölül- és kívülállóként uralja a színpadot.
A bohóc szövegében ugyanis kiábrándító
igazságok lappanganak, viccei-nek
fonákja a mindenható és megváltó
szerelem hitét gúnyolja ki. Az életöröm-
mel a megváltó halált állítja szembe; s ez
sötét tónusú alaphangként kíséri végig a
darab lírai és bohózati fő-szólamait. Holl
István a „mulattattam, de nem mulattam"

rezignáltságát érzékelteti játékában, s az
előadás végén - Malvolio fenyegetése
helyett - az ő dala zúg félelmetesen a
nézőtéren.

A nyíregyházi Vízkereszt nem tartozik az
érdektelen, konvencionális Shakespeare-
előadások sorába; a felemás megoldás
viszont nem csupán jogos hiányérze-
tünket, hanem biztató várakozásunkat is
felkeltette.

William Shakespeare: Vízkereszt, vagy amit
akartok (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)

Fordította: Radnóti Miklós és Rónay
György. Díszlet: Menczel Róbert m. v.
Jelmez: Kónya András f. h. Rendező: Sala-
mon Suba László.

Szereplők: Vitai András, Vajda János,
Gados Béla, Balogh Béla, Katona Zoltán,
Szigeti András, Schlanger András, Bárány
Frigyes, Mátrai Tamás, Holl István,
Hartmann Teréz, Varjú Olga, Petényi
Ilona, Rudas István.
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Színház a Műegyetemen

A Szkéné Színház - fogalom. Legalábbis
azok körében, akik a színház, a zene és az
előadóművészet területén nyomon
szeretnék kísérni az új kezdeményezé-
seket, kísérleteket, az avantgarde irány-
zatok újabb eredményeit. Nagy sikerek és
bukások színhelye a Budapesti Mű-szaki
Egyetem központi épületében működő
korszerű kisszínház; csak ritkán van
langyos, unalmas, középszerű program.
Regős János művészeti vezető
figyelemmel kíséri a hazai amatőr és hi-
vatásos színházak tevékenységét - szín-
házában gyakran láthatók a kaposvári,
szolnoki, veszprémi, újvidéki s más szín-
házak stúdió- vagy szólóprodukciói - és a
kortárs zene legjobb műhelyeinek
munkáját - itt kapott először nagy nyil-
vánosságot például a 180-as csoport;
helyet ad számos műegyetemi csoport-nak
(például a Pantomim Együttesnek, a
Szkéné Színpadnak, a Tanulmány
Csoportnak); érdekes, a magyar színházi
életben gyakran ismeretlen, de világvi-
szonylatban jelentős együtteseket hív
meg, például a stockholmi Schahrazad
együttest, a brnói Divadlo na Provázkut
vagy a prágai CVOCI-t, hogy csak azok-
ra utaljak, amelyekről a SZÍNHÁZ is
beszámolt; bemutatkozási lehetőséget
biztosít olyan egyszeri művészeti cso-
portosulásoknak, amelyek valami újszerű
előadást, programot akarnak létre-hozni,
például Nádas Péter Temetését Gaál
Erzsébet és Székely B. Miklós játszotta,
Beckett két új jelenete Lábán Katalin
rendezésében részben szolnoki, részben
amatőr színészek előadásában került
színre Magyarországon először; zenés
happeninget tartott a KFT vagy a HBB
együttes stb. A Szkéné Színház szervezi,
és ahogy a szűkös anyagi lehetőségek
engedik, rendezi meg a Magyarországon
egyedülálló nemzetközi mozgás-színházi
találkozókat.

Egy hónap leforgása alatt négy, egy-
mással össze nem hasonlítható, de külön-
külön a maguk nemében rendkívül
érdekes produkciót láttam a Műegyete-
men, e négy előadás képet adhat a Szkéné
színházi programjainak sokszínűségéről.

Faust
Másodszor járt Magyarországon a stock-
holmi Teater Schahrazad. A Szkénében
játszott első előadásukról, a Mejerhold
életét és munkásságát feldolgozó D r .

Dappertottóról a SZÍNHÁZ 1982/11.
számában számoltunk be. Most egy kü-
lönös és lenyűgöző Faust-előadást mu-
tattak be.

A rendező, Wilhelm Carlsson ismert
Faust-feldolgozások (1587-es német nép-
könyv, Marlowe, Goethe, Thomas Mann,
Paul Valery stb.) szövegeiből állította
össze az előadás szövegkönyvét, amely
azonban nem kompilációnak, hanem ön-
álló műnek hat. A darab dramaturgiailag
két részből tevődik össze: magából a
Faust-történetből és e történetet eljátszó
színházi együttesnek a darab színre vitele
közbeni problémáit érzékeltető ke-
rettörténetből. E két réteg sem a szöveg-
könyvben, sem az előadásban nem válik
élesen el egymástól.

Az előadás legmeghökkentőbb meg-
oldása: Faust és Mephistopheles szerepét
nők játsszák, ennek megfelelően Margit
dramaturgiai funkcióját egy férfiszerep
veszi át. Ez a fordított szereposztás az első
pillanatban kétségtelenül szokatlan, ám az
előadás egésze tökéletesen igazolja ezt a
koncepciót, amelynek egyéb-ként
irodalomtörténeti előzménye is van. A
Faust-történet magja olyan középkori
alaplegendára vezethető vissza, amelynek
számtalan variációja terjedt el, köztük
nem csak olyan, amelyben egy férfi köt
szerződést az ördöggel a mindent tudás
reményében, hanem olyan is, amelyben
egy nő. Elég, ha az elmúlt nyáron Szol-
nokon bemutatott Nimwégai Márika csu-

dálatos kalandjai egy kanördöggel című mo-
ralitásra emlékeztetek.

De kultúrhistóriai eredetkutatásnál
sokkal fontosabb az a magyarázat, ami a
darab és az előadás lényegéből adódik a
fordított szereposztásra. A svéd együttes
felfogásában a középkori eredetű Faust-
történet a mai értelmiségiek drámájának
sűrített, modellszerű előképe, vagy
másképpen: a mai értelmiséginek is végig
kell járnia a fausti utat. Az alkotó
értelmiségi - legyen az műszaki vagy mű-
vész, közgazdász vagy tudós - csapda-
helyzetben van: pozíciója, a társadalom-
nak vele szemben támasztott igénye arra
kötelezi, hogy új és új eredményeket
produkáljon, ugyanakkor az adott körül-
mények, a fizikai és lelki kötöttségek, a
középszer uralma lehetetlenné teszi a várt
eredmények megszületését. Ebből a
helyzetből csak különleges esetekben le-



het kitörni, csak keveseknek adatik meg,
hogy az emberi életet a maga teljessé-
gében, az alkotás gyönyörűségét és a földi
örömök szépségét együtt élvezzék. \z
állandó fenyegetettség, sokkhatások, a
létrehozott eredmények illetéktelen fel-
használása miatt a rettegés légkörében élő
értelmiségiek zöme nem tud kitörni adott
és meghatározott körülményei közül, nem
képes önmaga helyzetének a
megváltoztatására. Ebből az állapotból
csak a csoda, a halál árnyékában vállalt
minden mindegy bősködés, az ördöggel
való cimborálás segít. De az értelmiségi
magatartásban mindig van valami feminin
jelleg: sodródás, bizonytalanság, ka-
cérkodás a radikális megoldásokkal,
visszarettenés a következményektől, bele-
nyugvás az adottságokba.

Ezek a meggondolások teszik érthetővé
azt, hogy a társulat a Faust-témában a mai
értelmiségi lét alaphelyzetét ismerte fel,
illetve azt, hogy fordított szereposztást
alkalmazott. Faustot Maria Ericson, egy
izmos testalkatú, szőke színésznő játssza,
Mephistophelest viszont Martha Hedin,
egy csupa csont, csupa ideg, vékony,
magas nő. Velük szemben Lustot az a
Tom Fjordefalk, aki a D r .
D a p p e r t o t t ó b a n Mejerhold szerepét ala-
kította kirobbanó erővel és férfiassággal.
Ezúttal viszont férfiassága valami furcsa
feminin puhasággal párosul, F

aust és
Mephistopheles alakítóinak nőiessé-gében
viszont különös férfias erő érződik. Azaz e
bizarr szereposztás voltaképp nem is
igazából fordított, inkább valami nemek
fölötti vagy a nemek bizonytalanságát
érzékeltető, tehát a példázat általános
emberi tartalmait ki-emelő szándékot
takar.

Az előadásban minden színész - kivéve
a Mepbistophelest alakítót - két szerepet
játszik, egy Faust-történetbelit, illetve a
történetet előadó társulat egy tagjának
figuráját. Az előadás közép-pontjában
egyértelműen Faust és az őt játszó
színésznő áll. Ennél a figuránál a két
szerep csaknem teljesen összemosódik,
ugyanis az előadás egyik alapkonfliktusa
az, hogy nemcsak Faustnak jelenik meg az
Ördög, hanem az őt ját-szó színésznőnek
is. Ettől időről időre megszakad az
előadás, a színésznő úgy érzi, képtelen
folytatni a szerepét. Kettős harc folyik
tehát a játéktéren: Faust barátai és a Jó
angyal azért küzd, hogy kivonják Faustot
az Ördög és Mephistopheles befolyása
alól, a társulat tagjai pedig azért, hogy a
Faustot alakító színésznő végigjátssza az
előadást. Am

mindkét igyekezet kudarcot. vall: a szín-
padi valóság és a színpadi fikció az elő-
adás végére teljesen összekuszálódik, a
Színésznő-Faust elkezdi pokolbeli utazá-
sát Mephistophelesszel.

A. közönség által három oldalról
körülült, előrefelé szűkülő, kis térben ját-
szódik az előadás, a teret: a negyedik
oldalon egy piszkosszürke nagy fal zárja
le. Néhány több célra felhasználható
univerzális asztalszerű elem, néhány két-
három méteres farúd az összes eszköz,
amivel a különböző helyszíneket jelzik,
illetve amivel mint állandó kellékkel dol-
goznak. A kis társulat -- három férfi és
négy nő - mindent a tökéletes technikai
tudáson alapuló intenzív színészi jelenlét
segítségével fejez ki. A társulat sajátos
játékstílust, mozgástechnikát dolgozott ki
a mejerholdi biomechnikai gyakorlatok,
Grotowski pszichofizikai metódusa és a
keleti színházak módszerei alapján.
Felerősített mozdulatok és gesztusok,
akrobatikus mozgásteljesítmény, tokéle-
tesen kidolgozott mozgássorok, a sze-
replők közötti hallatlanul intenzív kon-
taktus, a jelenetek pontos ritmizálása, a
megszólalások és a gesztusok gyakori
aszinkronitása, a magas színvonalú zenei
képzettség - minden színész több
hangszeren is játszik a produkcióban -
jellemzik leginkább az előadás formai.
megoldását. Semmi esetlegesség nincs az
előadásban, ettől talán egy kissé hi-
degnek tűnik a produkció, ám a tuda-
tosság és pontosság látszólagos merev-
ségét állandóan átszövi a jelenetek poé

zisa és érzelmi-indulati fűtöttsége. Ennek
legszebb példája a hetedik halálos bűn-
nek, a testi szerelemnek a megismertetése
Fausttal, amikor a n ő i ruhába öltöztetett
Faust és a félmeztelen Lust egy
hallatlanul nehéz, ugyanakkor könnyedén
végrehajtott gyönyörű mozgássorban
fejezi ki a szerelmi egymásra találást és
kielégülést, majd a Jó angyal egy dallal
áldja meg a megpihenő párt.

A magas fokon stilizált előadás dra-
maturgiai felezőpontján zajlik le az
Auerbach pincebeli duhajkodás jelenete,
amelynek alaphangulata leginkább az in-
terludiumokét idézi. Három színész vad
és egyre vadabb mulatozása, zsonglőr-
mutatványnak beillő bravúros játéka há-
rom sörösüveggel mint naturalista kel-
lékkel, a lerészegedés, az elesések, a kö-
zönségesség túlmozgatottsággal való ér-
zékehetése együttesen egy nagyszerű
clowniádát eredményez, amely azonban
nem válik öncélú betétjelenetté, hanem
nagyon pontosan illeszkedik az előadás
dramaturgiai és érzelmi felépítésébe.

\z előadás kivételes intenzitása, gon-
dolati tisztasága és következetessége, a
játékosok bravúros teljesítménye, a fő-
szereplő, Maria Ericson hihetetlen erős-
ségű jelenléte jelentős színházi
cseménnyé tette a Schahrazad Színház
Szkéné-beli bemutatóját. (Az együttes
különben Újpesten, egy óriási lakótelep
közepén ízelítőt adott sokoldalú
tevékenységének egy másik Oldaláról is:
szabadtéri látványosságot celebrált a
hideg estében. C a r

Je lene t a Schahrazad Színház Faust-e lőadásából (Sol tész Eva fel v. )



crash [Gázolás] című játékuk egy autó-
baleset kapcsán a férfiak és a nők örök és
egyre ádázabb küzdelméről szólt, kevés
beszéddel, annál több meghökkentő
látványelemmel, játékosan, a szabadtér
követelményeinek megfelelően.)

A Mester és Margarita

Az utóbbi évek legnagyobb amatőr szín-
házi vállalkozása a Somogyi István ve-
zette Tanulmány Csoport Bulgakov-elő-
adása. Az együttes eddigi munkáját leg-
inkább az jellemezte, hogy egy-egy elő-
adás kapcsán különböző színházi stílu-
sok, alkotástechnikai problémák tisztá-
zására törekedtek - elsősorban a mozgás-,
a testszínház eszközeinek tökéletesítésé-
vel párhuzamosan. (Mimes Magyar
Electra-előadásukról a SZÍNHÁZ 1984/
7. számában olvasható elemzés.) Ez-úttal
a Szkéné Színházban gyakran fel-lépő
Rókás László vezette pantomim-
együttessel karöltve hozták létre A Mes-
ter és Margarita-adaptációjukat.

A sokszálú és sokrétegű regény dra-
matizálása önmagában is nehéz feladat.
Az együttes sajátosságait és adottságait is
figyelembe véve a rendező úgy válasz-
totta ki az előadás gerincéül szolgáló
epizódokat, hogy a regény minden lénye-
ges momentuma és rétege megjelenik az
előadásban, amely - az epikus mű szer-
kezeti sajátosságainak is megfelelően -
rendkívül apró, töredezett jelenetekből

épül fel. A különböző cselekményszálak,
reális és irreális eseménysorok párhuza-
mossága még a regénybeli megoldások-
nál is inkább egymásutánisággá változott a
színi variációban. Mivel a szimultán
játékra a Szkéné adottságai miatt viszony-
lag kis lehetőség adódik, elsősorban a je-
lenettömbök széttördelésével, a különbö-
ző eseményszálak gyakori váltogatásával,
az egyik rétegnek a másikkal való
megszakításával operált az átdolgozó. Ez
a megoldás roppant nagy koncentrációt
követel a játékosoktól és a nézőktől
egyaránt. A közönségnek ugyanis nehéz
a mozaikdarabkákból összerakni az egyes
rétegeken belüli eseménysorokat, a játé-
kosoknak pedig - mivel a legtöbben jó
néhány szerepet játszanak - rendkívül
pontosan kell az átöltözéseket, járásvál-
tásokat, átlényegüléseket végrehajtaniuk.

A dramatizálás egyik kulcskérdése a
szerepösszevonások és -kettőzések rend-
szerének következetessége. Az előadásban
csupán a Wolandot, a Mestert, Jesuát és
Margaritát alakítók játszanak egy szerepet.
A főbb figurák közül ugyanaz a
színjátszó játssza Pilátust és Azazellót, a
macskát, illetve Afraniust, a titkos-
szolgálat vezetőjét és Korovjovot, Wo-
land segédjét, meg Hontalan Ivánt és
Lévi Mátét. A sok-sok mellékszerepet
alakítóknál többé-kevésbé érvényesül az,
hogy az azonos típusú vagy funkciójú
szerepeket ugyanaz a színész játssza;

Hontalan Iván és Lévi Máté alakja is sok
szempontból rokonítható, tehát logikus,
hogy egy színész játssza a két szerepet.
De az említett másik két-két szerep
összevonása nehezen indokolható, s néhol
zavaró is.

Az előadás az együttes játék erényei-re
épül. Mivel a társulatból hiányoz-nak
azok a jelentős színészegyéniségek, akik
az egyes figurákat, azok konfliktusait
hihetővé, átélhetővé tennék, logikusan
fordult a rendező azokhoz a kollektív
színjátszásban meghonosodott képi
megoldásokhoz, amelyek képesek egy-
egy színpadi gesztusba, jelbe egy-egy epi-
zód lényegét sűríteni. Ebből következik,
hogy a néző az előadásról gondolkodván
nem elsősorban a figurákra, ha-nem a
látványra, a képi megoldásokra emlékszik
vissza. Mindenekelőtt a moszkvaiak
hétköznapjait bemutató jelenetek
panoptikumi, groteszk jellemzésére, a
Mester víziójának megelevenítésére-il-
lusztrálására - egy emelvény tetején me-
séli regényét Hontalannak, miközben a
színtéren arctalan színészek négy, egy-
mással párhuzamos, hosszú, kifeszített
kék selyemszövetet mozgatnak, s Jesua és
Margarita e „szövetfalak" között verődik
ide-oda, hol találkoznak, hol el-
távolodnak egymástól -, a megfeszítés és
a Varieté színházbeli mutatvány egy-
mással párhuzamosan futó megoldására -
a lelógatott vásári ruhadarabokat magukra
öltő moszkvaiak mint bábszínházi figurák
imbolyognak az előbb még a ruhákat tartó
zsinórokon „csüngve", mi-közben lassan,
a nézők közötti járáson, erős ellenfényben
egy latort mint élő keresztet hozva
vonszolja be magát Jesua - vagy a
befejezés epizódjára - a függönyt
behúzzák, mögötte gyertyákat gyújtanak a
szereplők, és a közönség között
kivonulnak az előtérbe, ahol ravatalra
fektetik a Mestert és Margaritát, akiknek a
fejéhez állítják a gyertyákat, s a távozó
nézők követik a szereplők példáját, ők is
gyertyát gyújtanak a halottakért. Ezzel
mint egy áhítat, egy gyászszertartás
fejeződik be az előadás.

A produkcióban a groteszk és az epikus
elemek vannak túlsúlyban. A drámaiság
hiányának legfőbb oka az, hogy bármily
ügyesek és jó mozgásúak a szereplők, az
egésznek nem tudnak karaktert adni. Ez
mindenekelőtt Woland alakjánál jelent
hiányérzetet, de például a bál-jelenet
lapossága és jelentéktelensége jórészt a
Margarita figura súlytalanságán múlik.
Egyenetlen előadás a Tanulmány Csoport
A Mester és Margaritája, de

Jelenet A Mester és Margaritából (Katkó Tamás felv.)



rendkívül hatásos (az élő zenét szolgáltató
zenekar mai zenei idézetei viszont
kifejezetten bántóak!), és főleg a szín-ház
törzsközönségét alkotó egyetemisták
körében meglepően nagy sikert arat. A
produkció tényleges esztétikai értékeivel
nem magyarázható módon és intenzitással
reagálnak-rezonálnak a zömmel húsz év
körüli nézők az előadás problematikájára
és látványvilágára.

Felütés

A gödöllői színészképző stúdió Játék
tizenegy nőre alcímű előadását Gaál Erzsébet
írta és rendezte. (Ennek a csoportnak az
Etűdsorozat gesztusra című előadásáról a
SZÍNHÁZ 1984/11. számában írtunk.)

A játéktéren középen egy nagy karos-
szék áll, bal elöl egy presszóasztal két
támlátlan székkel, hátul zongora, jobb elöl
egy napozóágy, hátul egy nagy tükör.
Egyenként vagy párosával beszállingóznak
a szereplők, megállnak, tesznek-vesznek,
várakoznak, unatkoznak. Van, aki egy szál
kombinéban álldogál, van, akin kopott
fekete nagykabát van csak, lábán fűzetlen
fekete magas szárú cipő; más pizsamát
visel, ketten egyforma aprókockás
ruhában, egyforma kalapban, cipőben
vannak, egyvalakin egyszerű kosztüm, a
másikon szakadt harisnya, nyűtt szoknya
és pulóver, fején szeméig-füléig behúzott
kötött sapka. De látunk rövid szoknyás
kislányt és fehér balett-tütüs nőt, lányt, aki
egy szál törülközőt csavart magára és
fekete pantallós nőt. Furcsa társaság, már
ebben az első képben érződik, hogy csupa
félresikerült, derékba tört sorsú emberről
szól az előadás.

Amikor már-már elviselhetetlenné válik
a várakozás, a nők megmozdulnak, valaki
zongorázni kezd egy banális dallamot, a
többiek tétován keresik helyüket, nézik
egymást, a fekete kabátos és a pizsamás
tekintete találkozik, bizonytalan mozdulatot
tesznek egymás felé, s a többieket
fürkészve táncolni kezdenek, elvétik a
lépést, rángatják ide-oda egy-mást,
elesnek, elszakadnak egymástól. A
zongoraszó abbamarad, újabb hosszú,
unatkozó semmittevés, majd a nők ismét
helyüket keresik. Hárman a napozóágy
köré gyűlnek, ketten a presszóasztalkához
ülnek, a többiek a fotelra kuporodnak.
Kivétel egy mélyen dekoltált felsőrészt és
oldalt hosszan felsliccelt szoknyát viselő
dekoratív nő, aki illegeti magát a tükör
előtt, a többiek felé for

dul, és sorra járja az egyes csoportokat,
kapcsolatokat kezdeményez, de vagy meg
sem hallgatják, vagy durván elutasítják
közeledését. Végül a nő egy hirtelen
mozdulattól elvágódik a színpad elején.
Hosszú csend, aztán egymás után szólal-
nak meg a szereplők, és unott-közömbös
hangon kommentálják társuk viselkedését.
Valaki ismét a zongorához ül, a már
ismert dallamot játssza, két nő össze-
fogódzkodik, táncolni kezd a tükör előtt, a
többiek is párba állnak, és a tükör előtti
parányi területen egymást lökve-
taszigálva járják a cha-cha-chát. Feláll a
hasított szoknyájú, és a nyájként tömörülő
társai közé akar vegyülni. A zongorázó a
többiek közé menekül, akik most zene
nélkül mozognak, s csak a cipők monoton
kopogása adja a dal ritmusát. A fiatal nő
befurakszik a tömeg-be, meg akarja ölelni,
csókolni társait, akik szétrebbennek., s
végül a kombinés egy pofont ad az
agresszíven társaságot keresőnek.
Döbbent csend után a meg-pofozott
bocsánatot kér, Ettől felbáto-

rodnak a vele szemben állók, egyenként
vagy kisebb, csoportokban a kombinés
mellé állva megalázó kínzatási pro-
cedúraként - újra és újra bocsánatkérésre
kényszerítik a nőt. Csak a törülközőbe
öltözött fiatal lány nem áll a meg-alázók
közé, felpattan a zongora tetejére, s ezzel
a nő-nyáj figyelmét a meg-alázottról
magára vonja. A lány hanyatt fekszik a
zongorán, a többiek -- mintha egy
produkció szemlélői lennének - a földre
telepednek. A lány fejjel lefelé kezd
lecsúszni a zongoráról, a többiek fitymáló
megjegyzéseket tesznek a vörös hajú,
fehér bőrű nő testére, alakjára. A színpad
elsötétül, csak egy ugróköteles lányt kísér
a fejgép. A szín kiürül, a lány eltűnik.

A fejgép * nyugágytól induló és kopogó
léptekkel a színpadot keresztül-kasul
bejáró nadrágos zongoristanőt kíséri, aki
eljutva hangszeréhez komótosan kipakol,
tejet, poharat, kétszersültet, képkeretet
vesz elő a reklámszatyrából, a keretbe
képet tesz, elhelyezkedik. A

Felütés. A gödöllői amatőr stúdió előadása (Földi László felv.)



zongora előtt megjelenik a törülközős lány
egy telefonkagylóval, megszólal egy
férfihang a hangszóróból. Az egy-oldalú
telefonbeszélgetésből egy másfél évvel
ezelőtti kaland körvonalai bontakoznak ki,
s a lány csak a tartásával, el-akadó
gesztusaival érzékelteti, milyen megalázó,
kiszolgáltatott helyzetben van, amikor sem
letenni nem tudja a kagylót, sem
megszólalni nem tud. A telefonhangot
elnyomja a napozószékbe telepedett és egy
Dosztojevszkij-kötetet a kezében tartó,
közben az arcát kenőcsöző pizsamás
hisztérikus, rikácsoló kifakadása,
amelyben - a kivehető mondatfoszlányok
tanúsága szerint - egy hétköznapi asszony
olyan mindennapos, egyre
elviselhetetlenebb és megoldhatatlanabb
apró problémái, bosszúságai sorakoznak
egymás után, amelyek összességében
lehetetlenné teszik az életet. A kifakadás is
mindennapossá válhatott ennél az
asszonynál: ha kezdetben egy-egy ilyen
hisztérikus üvöltés segíthetett is a
feszültségek, a családban és a munka-
helyen elszenvedett magány oldásában,
mára ez is csak rutinná vált. Belép a már
ismert, felhasított szoknyájú nő, a
presszóasztalhoz telepszik, és olasz nyel-
ven hangosan szerelmes levelet fogalmaz,
miközben hol a retikülje esik le, hol a
magával hozott művirágos váza borul fel,
hol a széke vagy az asztal dől fel. A
jelenet egész ideje alatt energikus
léptekkel a színpad mélyén balról a
tükörig megy a kombinés nő, majd tá-
vozik, s újra meg újra egy-egy parókát
vagy kalapot próbál fel. Egyszer csak ki-
borul, és tükörbeli másával kezd harcolni,
több nyelven üvöltve, visítva az Istenem
szót. Betipeg apró, egy ütemre járó
léptekkel a két egyforma ruhás nő, és a
tükörnél őrjöngő asszony mögé áll. Az
megnyugszik és kimegy, ők pedig
körbetipegik tízszer-hússzor a fotelt.
Amilyen gépiesen mozognak, úgy is be-
szélnek, utasításokat mondanak egymás-
nak, furcsa testvéri-szerelmes kapcsolat
körvonalai rajzolódnak ki. Miközben ez a
szimultán, mozgalmas etűdsor zajlik,
mintegy ellenpontozásul a szakadt ha-
risnyájú, egyik vállát lerogyasztó nő,
kezében két játékokkal tömött szatyorral,
mint egy holdkóros, végtelen lassúsággal
jobb hátulról átlósan keresztezi a
színpadot. A jelenetsor végén az egyik
cekkerből kiesik egy játék, sötét.

A következő jelenetek alatt a zongo-
ristanő tesz-vesz, kétszersültet ropogtat,
manikűrözik, ki-be járkál, hol egy kis
cserép virágot visz öntözni, hol a poha

rát mossa el, közben egy-egy akkordot,
futamot játszik. A jelenetek újabb sora
egy páros etűddel folytatódik: a két
egyforma ruhás nő veszekedésével a
presszóasztalnál. Az egyik bejön, helyet
foglal és vár. Megjelenik a másik, hosz-
szasan várakozik, majd leül az üres szék-
re. Az első nő kezdetben udvariasan, majd
egyre ingerültebben és közönsége-sebben
próbálja értésére adni a másik-nak, hogy
vár valakit, s az a hely foglalt. Am a
másik nő cigarettára gyújt és nem mozdul.
Elkeseredett és tehetetlen düh keríti
hatalmába mindkettőjüket, már régen nem
arról van szó, hogy várnak-e valakit vagy
sem, egymás elleni ádáz harc folyik
kettejük között, s ki-ki a maga
módszerével hergeli bele ma-gát egy
érthetetlen szituációba, amely-nek végén
az első nő felpofozza és lelöki a székről a
másikat, majd kirohan. Mi-közben a
földre került nő feltápászkodik és elmegy,
viháncolva hat nő szalad be. Gyerekként
hancúroznak, elfáradván a fotelre
települnek, és egy spárgával játszanak.
Hátulról bizonytalan mozgással jön be a
fekete kabátos, kezében bőrönddel. A
színpad bal oldalán az ugróköteles lány
egyenletes ritmusban ugrál. A fekete
kabátos tétován ácsorog, meg-megindul,
keres valamit vagy vala-kit, senki sem
figyel rá. Lecsapja a bőröndjét a nők előtt,
azok egy pillantást vetnek rá, s folytatják
sustorgásukat, játékukat. Ekkor a fekete
kabátos a földre veti magát, és
fájdalmasan nyivákolni kezd. A többiek
rémülten felugranak, s mivel a nyávogás
nem szűnik, riadtan kimenekülnek a
színről. A produkció-nak vége, a
közeledés nem sikerült, a fekete ruhás
feláll, s most az őt inger-lő, vele szinte
kacérkodó ugróköteles lány után veti
magát. Am az csak ját-szik vele, így neki
is előadja a macska-számot, de a lány is
kifut, s a fekete kabátos ott marad
egyedül, majd távozik. Határozott
léptekkel hátulról bejön a kombinés,
ezúttal napszemüveget is visel. A fotel
körül egyenletes tempóban jár körbe.
Egyszer csak innen is, onnanis belép egy-
egy nő, hangsúlyozottan kihívó
öltözékben. Próbálják megakasztani a
maga útját járó nő mozgását, de az kike-
rüli őket. Párokba, majd négyes csoportba
tömörülnek a nők, sértő megjegyzéseket
tesznek a kombinésra, sőt csapatostul
támadnak rá. Amikor nyilvánvalóvá válik,
hogy a napszemüveges nő nem tud-ja
folytatni az útját, ledobja magáról a
kombinét is, és az egy pillanatra meg-
dermedt csapatot otthagyva most ' már

meztelenül rója tovább a köröket, mit sem
törődve azzal, hogy a kurvák le-
kurvázzák.

Ismét elsötétül a színpad, csak a zon-
gorista kap fényt, aki pakolni kezd. Am
érkezik a kosztümös-kalapos nő, és pénzt
ad a zongoristanőnek azért, hogy kísérje
őt. A kosztümös a fotelhez megy, cl-
helyezkedik, és egy érzelmes szerelmes
dalt énekel el. Az összhang közte és kísé-
rője között sehogy sem alakul ki, ettől a
kosztümös nő helyzete egyre tragikomi-
kusabb. A szám végén a kosztümös ismét
fizetni akar, hogy megismételjék a dalt, de
a zongorista elhagyja a színt. Az énekes
jelenet elejétől kezdve a cekkeres asszony
ismét lassú léptekkel halad át a színen, s a
zongoránál megint elejt valamit. A
kosztümös figyelmezteti, segíteni akar
rajta, de az elrévedve, mint aki nem is e
világon él, reagál az együttérző szavakra.
Megjelenik a tükör-nél a telt balerina,
beállítja magnóján az előbb hallott dalt, és
dolgozni kezd. A kosztümös faképnél
hagyja a cekkerest, visszaül a karosszékbe,
és dalolni kezd. A balerina megszakítja a
zenét, a kosztümös kisomfordál, és nem
veszi észre, hogy a cekkeres egy játékot
nyújt felé, majd ő is távozik. A balerina
konokul végzi a gyakorlatokat, amikor
belök-nek a színre egy részeg nőt, a fekete
kabátost. A kétféle mozgáskép, a balett-
gyakorlat kötött koreográfiája és a részeg
látszólag kiszámíthatatlan, valójában
szintén megkomponált mozgássora felel-
get egymásra, és egyre nyilvánvalóbbá
válik, hogy a balerina elszántan végzett
gyakorlata egy dilettáns erőlködése. A
részeg kapcsolatot szeretne találni a
balerinával, az egyre durvábban utasítja el
a közeledést, dulakodni kezdenek, de nem
bírnak egymással. Három lány jelenik meg
jobboldalt, elöl, illegetik magukat, olyan
pózokba állnak, mint a divatlapok
manekenjei. Végigcsörtet egy nőcsapat a
háttérben, s azok egyetlen hívó szavára a
három lány egyike velük megy. Az ott
maradt két lány között zavart csend támad.
Az egyik faggatni kezdi a másikat, hogy
szereti-e. Nem kap feleletet. Könyörög
egy kis szeretetért, megértésért, de szótlan
elutasítás a válasz. Tehetetlenségében a
kérő nem tud mit tenni, négykézláb
csúszik-mászik a színen, miközben a töb-
biek utcai kabátban bejönnek, és ugyan-
úgy álldogálnak, mint az előadás elején.

Bár tizenegy nő játssza a Felütést, nem
nőkről szól az előadás, hanem a ma-



gányról, a kapcsolattalanságról, a kontaktus
teremtés vágyáról és lehetetlenségé-ről, a
kiszolgáltatottságról, a közönyről - az
emberről. Sajátos kettősség jellemzi a
produkciót. Az egyes figurák termé-
szetesek, hétköznapiak, maga az elő-adás
azonban nem nélkülözi a teatralitást. A

rendező a szereplők privát
megnyilvánulásaiból építkezve alakította ki
a figurák és a szituációk karakterét, a szí-
nészek hétköznapi gesztusaiból, termé-
szetes színpadi jelenlétéből hozta létre a
sűrített színházi pillanatokat. Az elő-adás
konstrukcíója, felépítése szigorúan
szerkesztett, a konstrukció kitöltése,
élettel, tartalommal való telítése a szí-
neszek érzékenységén múlik, azon, hogy
mennyire Lépesek vagy hajlandók a magul:
egyéniségét feltárni, hibáikat és erényeiket
pőrén megmutatni. Egy ilyen felépítésű és
igényű előadás tehát rend-kívül labilis, a
mindenkori előadás
egy kötött és hagyományosabb módon
készült produkcióhoz képest sokkal inkább
- ki van téve a szereplők pillanatnyi érzelmi
állapotának, a színészen közötti belső
kapcsolatok alakulásának. Ezért a
fegyelmezett színészi munka ellenére is
változóak az előadások, és a
konstrukcióból, az eltérő mélységű
jelenetekből adódó egyenetlenségeken túl
is hol ez, hol az a részlet válik kiemel-
kedővé, miközben az előadás egészének
rendkívül erős atmoszférája van.

Végnapok

Alkalmi társulás mutatta be lábán Katalin
rendezésében a Karl Kraus óriásművéből,
Az emberiség végnapjaiból készült előadást.
Az első világháború Európát és
különösképpen a Monarchiát alapjaiban
megrázó élményéből í r t - a szerző szerint
is legalább tíz normál hosszúságú
előadásnak megfelelő - gigantikus méretű,
ötfelvonásos, elő- és utójátékkal bővített
tragédia nagyon furcsa és heterogén mű.
Műfajilag és tematikailag a legkülönfélébb
részekből tevődik össze, kuplék és
párbeszédesített tárcák, elmélkedéselv és
tréfák keverednek benne, az író nyelve
pedig rendkívül bonyolult, a
legkülönfélébb argók, tájnyelvi rétegek, az
irodalmi és az újságnyelv különböző
árnyalata s mindezel: maróan gúnyos
kifordítása egyetlen nyelvi kong-
lomerátumot alkot. A roppant nagy-számú
epizódra tördelt színműfolyam előadása
részben terjedelme, részben a nyelvi
problémák, részben az utalásrend-szere
miatt lehetetlen vállalkozásnak tűnik. Ám
tudunk néhány próbálkozás-

ről, amelyek a mű valamely szegmentumát
igyekeztek színpadon megvalósítani. Erek
sorába tartozd: a mű első magyarországi
színpadra állítási kísérlete a Szkénében.

A zenés tragédiának nevezett Végnapok
alcíme jelzi, hogy jeleneteket adnak elő
Karl Kraus művéből, ám a dramaturgiai
munka során ennél több valósult meg: a
jelenetek, jelenettöredékek kiválasztása és

jelenetsorrá formálása soran egységes
színmű született. A Tandori Dezső nyelvi

leleményekkel téli fordításából Dobay
Dezső nem a kraus-mű kereszt-metszetét
állította össze, hanem a: első világháború
kitörésétől a befejézéséig ívelő olyan
jelenetsort hozott létre, amely elsősorban a
kisember szemszögéből kommentálja a
Közép-Európa sorsát megpecsételő
történelmi eseményeket.

A dramatizálás szempontjait nyilván az
is megszabta, hogy a rendező nikkel és
hol kívánta bemutatni a darabot. Az
előadás körszínpadon - ha úgy tetszik:
cirkuszi porondon - játszódik, és olyan
clown-tehetségű színészek alakítják a sze-
repek"sokaságát, mint Bán János, Vallai
Peter, Basa János, Tóth József, Leviczky

Klára, Bajcsay Mária. Antal Csaba
szecessziós jellegű, fehér, fém kerti padot,
székeket, asztalt helyezett a színre,

ezek a bútorok tagolják a teret, s
érzékeltetik a kor hangulatát. Nincsenek
te-hát konkrét helyszínel:, a jelenetek úgy
kivetik egymást, hogy csak a szövegből, a
megszólításokból, a szituációkból lehet
következtetni, Isik között és hol
játszódnak az epizódok. Mégsem válik
áttekinthetetlenné vagy zavarossá az
előadás, mert mindig kap a néző annyi
fogódzót, amennyi a történet - ha egy-
általán lehet itt erről beszélni - követése
ne legyen számára probléma. Két mindig
változó szerepű clown-párra épül az elő-
adás. Bán - Vallai intellektuális kettősét a
nagydarab Bata és a hozzá képest apró
termetű 'Tóth földhözragadtabb komi-
kumú párja egészíti ki. E két pároshoz
kapcsolódik az egyetlen női szereplő, akit
kezdetben Leviczky, később Bajcsay
alakított. A színészek munkáját segíti,
kiegészíti, sőt gyakran önállá produkcióvá
válik a t 8o-as csoport két zenészének,
Melis Lászlónak és Faragó Bélának
zongora-hegedű-ének teljesítménye.

A rendezés nem kívánta egységesíteni a
különböző műfajú, stílusú és témájú
részeket, ezáltal a komikus szituációkat
metaforikus, a kuplékat tragikus jelenetek
követit), mégsem zagyva az elő-adás. A
pródukció egységét ugyanis a színészi
jelenlét minőségének azonossága

biztosítja. A színészek alapjában véve

Tóth József, Bata János és Bán János a Végnapok előadásában (Dobay Dezső fele. )



műhely
saját énjüket adják, a különböző stílusú
epizódokban nem változtatják meg színé-
szi eszközeiket, nem különböző figurákat
játszanak, csak jelzik az eltérő alakokat, a
más-más epizódok lényegét. Minden egyes
jelenet egy-egy önálló produkció, mégis az
egész együtt egységes, s komikuma
ellenére sem túl vidám vízió.

A különálló produkciók közül néhány
egészen kitűnő, a jelenetek keretein túli,
jelképes tartalmú. Ilyen az orosz terület-ről
visszatért kis bécsi színésznő manipulálása
egy újságszerkesztő és fotósa által, amikor
is kedélyeskedve, fenyegetéssel,
zsarolással csikarják ki a színésznő
beleegyezését ahhoz, hogy csak azokból a
szavakból és mondatokból, amelyeket
kiejtett a száján, olyan tartalmú írás
jelenjen meg, amely szöges ellentétben
van mindazzal, amit a nő gondolt vagy
mondott. Ilyen a rémhírek terjedéséről
terjesztett rémhírek elleni fellépésről be-
szélgető két férfi beszélgetése, amelyet
Bán és Vallai tökéletesen összehangoltan,
remek poentírozással, egy padon vég-
rehajtott bravúros, egymásba csavarodott
testű mozgáskompozícióban jelenít meg;
ilyen a közellátásról, a tűrésről, a nél-
külözésről, az osztrákok hősies hátországi
magatartásáról szóló replika, amelyet
úgyszintén Bán és Vallai egy újság-
papírral letakart krumpli körül, annak
megszerzésével foglalatoskodván mon-
danak el; ilyen a két hadirokkant kártyázó,
mulatozó jelenete, amelyet a Bata-Tóth
kettős ad elő kitűnően, vagy a háborúból
hasznot húzó házaspár jelene-te (Bán és
Leviczky, illetve Bajcsay). Az előadás egy
ellenpontozott jelenettel zárul: miközben a
gondolkodó és szkeptikus értelmiségi, az
író a háború lényegéről szóló szöveget
olvas fel, a többiek lerészegedve mulatnak,
ünnepelnek. A mulatozók egyre inkább
kiszorítják a térről az olvasó alakot, végül
ő is a többiek közé, a földre kényszerül, s a
mulatozásban kidőlt ziháló testek között
feküdve, a kihunyó fény utolsó sugarai-nál
is egyre halkuló hangon olvas.

Nem csupán a vállalkozás nagysága,
hanem - főleg - a művészi eredményei
miatt érdemel ez az előadás megkülön-
böztetett figyelmet. Kitűnő szórakozás ez a
krausi ihletésű produkció, de mélységesen
elgondolkodtató is. Keserű komédia a
Végnapok, s nemcsak az első világháborús
végnapokat idéző.

RADNÓTI ZSUZSA

A drámaíró Krúdy Gyula
és A vörös postakocsi

Egy eltűnt színdarab nyomában

Mint megannyi kortársát, Krúdy Gyulát is
ellenállhatatlanul vonzotta a színház.
Magánemberként rajongott érte, mint
prózaíró témaként számtalanszor felhasz-
nálta, sokszor és szívesen írt színikri-
tikákat, nem meglepő tehát, hogy végül
drámaíróként is megszólalt.

1912: Kárpáti kaland, 1913 : AZ arany
meg az asszony, 1913 Zoltánka. Ez utóbbi,
egész estét betöltő színművét a Magyar
Színház még abban az évben bemutat-ta,
de mindössze három előadást ért meg.
Krúdy kedvét azonban nem szegte a
kudarc. 1913 novemberében dacosan így
nyilatkozik: „Kedves Szomory, a Zoltánka
című színdarab abszolút bukása minden
más embernek örökre elvenné a kedvét a
színműírástól. En azonban kontreminőr
vagyok. Azért is írtam egy játékot,
amelyre Tóth Imrével kötöttünk
szerződést." (Krúdy világa, Szabó Ervin
Könyvtár, 1964.) Valószínűtlen, hogy ez a
mű megszületett, mert utána évekig nem
hallani új Krúdy-drámáról, míg végül
1918-ban a következő meglepő szavakkal
ad hírt A vörös postakocsi el-készültéről :
„Ebből a regényből a nyáron színdarabot
írtam, de amikor készen volt a dráma -
megbántam, megijedtem, visszavettem,
mert sokkal többet írtam bele a legbelső
életről, mint amit a színpadon ki lehet
fejezni. De nem dolgoztam hiába, mert
valóban elmulattatott egy-egy régi kedves
figura megjelenése. (...) A vörös postakocsi
ifjúkori emlék, mint valami szerelem,
ezért nem illik durva kézzel hozzányúlni.
Vajon van finom megértő kéz a
színpadon, amely a hervadó, törékeny
virágot bántalom nélkül tartani tudja?"

(Figaro, 191 8. 2. szám. Vallomás című
kötet, Magvető, 1963.)

Krúdy döntésébe a közvélemény nem
nyugodhatott bele, mert nem sokkal
később az író újra visszatér a témára: „Az
elmúlt héten nem sok hozzájárulásommal
többet foglalkoztak velem a lapok, mint
megérdemeltem. Arról volt szó, hogy
írtam egy színdarabot, A vörös postakocsi
című regényemből, és a színdarabot
mielőtt benyújtottam volna, máris
visszavontam. Ez volt a hírlapok

témája. Leveleket kaptam. Ifjúkori öreg
nevelőm írt. Ismerősök biztattak. Isme-
retlenek korholtak gyávaságomért. Követ
dobtam a kútba. Nos a követ én már nem
bírom kiemelni." (Magyarország, 1918.
szept. 8.) Úgy tűnik, később mégis
meggondolta magát, mert a Krúdy-
hagyatékból ránk maradt dokumentumok
szerint a Nemzeti Színház 1919 feb-
ruárjában szerződést köt az íróval a darab
bemutatására. Majd újra „megszakad a
film". Nem tudjuk, mi történt ezek után
(vagy talán még ennek előtte) Krúdy és a
Nemzeti között, valószínűleg a Ta-
nácsköztársaság politikai és történelmi
eseményei is közrejátszottak, de tény az,
hogy a darab nem kerül színre. 1920
elején Ambrus Zoltánt, a Nemzeti akkori
igazgatóját ismételt sajtótámadások érték,
ahogy azt Magyar Bálint A Nem-Zeti
Színház története a két világháború között
című könyvéből megtudjuk, amelyek
egyre nyíltabban politikai színezetet
öltöttek. Azzal vádolják Ambrust, hogy a
keresztény írókat mellőzi, és itt meglepő
módon felbukkan Krúdy neve és A vörös
postakacsi. Az utolsó ismert dokumentum a
színmű sorsáról egy Ambrus Zoltán-levél:
„Kedves Krúdy úr! Az Orsz.
Színművészeti Tanács meg-alakítása óta a
Nemzeti Színház igazgatósága csak olyan
színművet adhat elő, amelynek előadását
az Orsz. Színművészeti Tanács ajánlja. Ez
okból A vörös postakocsit az Orsz.
Színművészeti Tanács elé terjesztettem. A
Tanács e hó 18-án úgy határozott, hogy A
vörös posta-kocsi a Nemzeti Színházban
nem adható elő. Amikor ezt tudatta velem,
egyszersmind felhatalmazott arra, hogy a
Tanács bírálatát - a két bíráló
megnevezése nél-kül - közölhessem
önnel. Ha tehát a bírálatot megismerni
kívánja, kérem, szerencséltessen
látogatásával bármely dél-ben egy órakor
vagy este hét óra tájban. Bp. 1920. május
zo. Tisztelő híve: Ambrus Zoltán. (Krúdy
emlékkönyv, 1964.)

A Színművészeti Tanács 1920-ban ala-
kult a színházak felügyeleti szerveként, és
feltehetően első ülései egyikén máris
megpecsételte egy különleges hangú
dráma sorsát, mint ahogy a későbbiek-ben
Ambrus további színigazgatói sorsát is
meghatározta. Ambrus ugyanis ebben az
időszakban kívánta színre vinni a
Nemzetiben Strindberg, Schnitzler,
D'Annunzio, Leonyid Andrejev, Claudel
és Maugham darabjait, de javaslatait a
Színművészeti Tanács sorra elutasította.
Ezek a nevek azt jelzik, hogy Ambrus


