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Hősök, dolgozók
és emberek

t szovjet darab

A következőkben elemzendő darabok
bizonyos hasonlóságokat mutatnak. Kü-
lönösen hangvételük azonossága feltű-nő:
ártatlan humor keveredik szemérmes
pátosszal, nyílt érzelmesség ötvöződik
enyhe iróniával. Ugyanakkor a fel-vetett
témák oly sokrétűek (az epheszoszi
gyújtogatótól, a háború névtelen hőseitől
a vállalati vezetőig), a művek fel-építése
és stílusa annyira különböző, hogy
reménytelen vállalkozás lenne közös
nevezőt találni és valami megideologizált
alapgondolat jegyében erőszakkal
egyetlen láncra fűzve vizsgálni őket.

Ennek az írásnak a célja elsősorban a
színészi munka és az azt befolyásoló
tényezők (mindenekelőtt a rendezés)
elemzése. Mikor és miért van vagy nincs
helyén egy-egy mondat, egy-egy színészi
gesztus ? Mik és hogyan befolyásolhatják a
színészi játékot? Magyarul: mit tehet a
színész az előadás javára vagy ellenére?

Gelman itt, Gelman ott

Győrött is, Kecskeméten is Gelman egy-
egy kamaradarabját játszották. A soksze-
replős gyári tablók után az író most beéri
egy paddal és egy lakással. Azt vizsgálja,
mit csinálnak hősei, amikor nem termel-
nek. Az időpont tehát az este. Munka után
vagyunk, ami nem jelenti azt, hogy
munkáról nincs szó. Hiszen Gelman
pontosan arról beszél főleg a Magas-
feszültségben - , hogy a munka, ha akarjuk,
ha nem, hozzátartozik életünkhöz,
meghatározza minden percünket, kap-
csolatainkat. A nem örömmel, hanem
csak a feljebbjutásért, karrierért végzett
munka viszont magunkra erőszakolt
folytonos kompromisszummá torzítja éle-
tünket. És miközben a felszínen jól va-
gyunk - van mit enni, van hol lakni
egyedül maradunk, mint a Magasfeszültség
és A pad két-két szereplője. Ezekben a
kétszemélyes termelési drámákban alig
van történés. Egy férfi és egy nő (egy
házaspár, illetve alkalmi ismerősök) ta-
lálkoznak, beszélgetnek, vitatkoznak, az-
tán egyikük elmegy. Írői tehetség, rafi-
nált dramaturgia, rendezői találékonyság,
precíz ritmizálás és intenzív színészi je-
lenlét szükséges ahhoz, hogy két beszél-

gető ember között megszülessen és újra-
termelődjön a színpadi feszültség.

A győri Magasfeszültség indítása minden
szempontból megfelel ezeknek a kö-
vetelményeknek. Andrej hazaérkezik a
munkából. Bejön, lepakol, a feleségét
szólítja. Férj és feleség szokásos, minden-
napos találkozása. - Natasa! - kiált
gyanútlanul a férfi egyszer-kétszer-
ötször. Tréfát gyanít, benyit mindenhová,
válasz nincs. Egyre türelmetlenebb,
idegesebb. Paláncz Ferenc pontosan
megmutatja, hogy ehhez az emberhez már
hozzá-nőtt a feszültség, átjárja kívül-
belül. Már az első pillanattól magára
erőszakolt nyugalommal közlekedik a
lakásban. Csupa értelmetlen
szöszmötölésben próbálja levezetni belső
feszültségét. Le-rakja a táskáját a
karosszékbe, aztán fel-kapja és a másik
karosszékbe dobja. A telefonhoz megy,
tárcsáz, a telefon hallgat. Kimegy, bejön,
kiveszi a dossziéját, újra kimegy. Amikor
visszajön, a szoba csupa remegés, pedig
még semmi sem történt. A felesége ekkor
már az egyik széken kuporog és sír. A
szekrényből jött elő állapítja meg
megrökönyödve Andrej. A
„mindennapos" találkozás most egy
gyújtózsinór meggyújtását jelenti egy
robbanásveszélyes helyzetben. Izgalmas
írói indítás, méltó rendezői és színészi
megvalósításban. De Gágyor Péter, a
rendező nem számol azzal, hogy ezzel a
kezdéssel alig kikerülhető csapdát készít
magának és színészeinek. „Ma-
gasfeszültségben" indítani nem könnyű
(ez sikerül), de azt tartani sokkal nehe-
zebb (nem is mindig sikerül).

Andrej és Natasa átlagos családi életet
élnek. Egymáshoz koptak, nem várnak
sokat a másiktól. A férfi lélekölő türe-
lemmel és sok apró kompromisszummal
halad felfelé a ranglétrán, és a nő ezt
kimondatlanul, de szelíd erőszakkal meg
is követeli tőle. Talán soha nem robbanna
köztük a feszültség, ha fiukat, Aljosát
nem érné baleset apja üzemében. Most
kórházban van, másnap kell érte menni.
Ez a baleset a szokásos év végi hajrá
szokásosan összecsapott, szabálytalan
munkáján történt, amire szokásos módon
Andrej adott utasítást. Nem történt volna
semmi, ha mással esik meg a baj, de saját
fiuk tragédiája áttöri álságaik falát,
leleplezi céltalan „előrehaladásukat",
kiürült kapcsolatukat.

Paláncz feltétlen érdeme, hogy „embert
farag" egy meglehetősen egysíkú hősből.
Ha csak a tényeket nézzük, Andrej nem
sok kíméletet érdemel: évek óta
kozmetikázza a tröszt eredményeit,
áleredményekkel teljesíti a tervet. Ennek
a lopakodó, látszatrendre törekvő tűz-
oltómunkának volt része az a szabály-
ellenes munka, melynek során fia örökre
nyomorék lett. De a „sikeres" munkáért
még prémiumot is kap, sőt minden re-
ménye megvan arra, hogy vezérigazga-
tóvá nevezzék ki. Paláncz nem azzal te-
remt emberszabású hőst, hogy folyamatos
lelkiismeret-furdalásban szenveleg és
sajnáltatja magát. Azt erősíti fel, amire
halványan Gelman is céloz. A folyamatos
hazugság, a fáradhatatlan tülekedés és a
bajok szőnyeg alá söprése fizikailag,
idegileg betegíti meg az embert. Andrej
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nem született gonosztevő, teli van elfojtott
szeretettel, nem túl okos, de szeret-ni való,
meleg ember. Nem érti, mi történik vele.
Nagydarab, bumfordi alak, folyton kiabál,
harsog (ezt a színész túlzásba is viszi),
fontoskodik. „Dolgozik" akkor is, amikor
pihenni szeretne. Nem tud semmit
folyamatosan csinálni. Paláncz a szobával,
a tárgyakkal való kapcsolatában közöl
legtöbbet Andrejről. Jön-megy, telefonál,
előveszi a dosszié-ját, lerakja, újra
telefonál, közben bele-lép valamibe, rálép
valamire, néha meg-áll, ártatlanul pislog.
Fölötte zajlanak a dolgok. Állandóan le
akar ülni - hiszen végre otthon van -, de
nem tud. Mindig csinál valamit, de nem
azt, amit valójában akar. Stabil pontot
keres, ezért kapaszkodik a tárgyakba, de
azok nem segítenek. Egyszer, valamikor
rákerült egy sínre, és már ezen marad. Ő ezt
persze nem veszi észre, úgy hiszi,
lépéseket tesz, „változtat", valójában
minden energiája abban merül ki, hogy
mások és önmaga számára is
elfogadhatóvá tegye a puhaságát.

Nagyon fontos lenne az írónál még
meglévő egyensúly megtartása: Natasa
ugyanolyan bűnös, minta férje, és ugyan-
olyan módszerrel - öncsalással - próbál
kibújni a felelősség alól. Gágyort azonban
főleg Andrej és az általa megmutat-ható
társadalmi töltés érdekli. Igy aztán
Gyöngyössy Katalin nehezebb helyzet-ben
van, hiszen ő is mindvégig színen van, de
inkább csak a katalizátor szerepében.
(Alkatilag sem igazán alkalmas erre a
szerepre, megjelenése egy hűvös, halk
szavú értelmiségit idéz, és ezzel aka-

kettősséget teremtenek. A dolog szép-
séghibája „mindössze" annyi, hogy a
velünk szemben álló szobrok szemben
állnak a tőlük néhány centire emelkedő
épülettel is, s ez zavaros és képtelen meg-
oldás.) Részeg férfi dülöngél befelé, első
mondatait a „szobrokhoz" intézi. A nő
riadtan újság után kap és olvasni kezd. A
férfi gátlástalanul mellé ül és viccelődik
vele. A nő látszólag tiltakozik, de esze
ágában sincs elmenni. Végül is arra vár,
hogy felszedje valaki, a férfi pedig éppen
ezt akarja. Gelman szándéka az, hogy egy
könnyűnek induló találkozás mélyére
ásson, és a súlytalan együttlét fontos és
egyszeri kapcsolattá váljon. Szigeti Károly
rendező alapvetően másképp közelít
Gelmanhoz, mint a győri előadás. Csak a
humorforrásokra ügyel. Kihasznál minden
poént ígérő alkalmat, sőt, erőszakot téve a
művön, maga konstruál ilyeneket. Kizárja a
mélyre ásás lehetőségét, és ha Gelman
szándéka néha-néha megvalósul, az csakis
Csendes László színészi játékának
köszönhető. A humoros kezdés kedvéért
Szigeti „le-részegíti" a férfit, aki - miután a
poén kihasználtatott -, egy perccel később
már teljesen józanul folytatja célratörő
csip-kelődését.

Csendes László egy szánalmas clownt
formái, aki spontán hazugságok és bo-
hóckodások mögé rejti önmagát. De vajon
miért folytatja ezt akkor is, amikor a nő
telefonálni megy, ő pedig egyedül marad?
Nyilván rendezői utasításra lépdel vidáman
fel-alá, tornagyakorlatokat végez, kézen áll
(!) . . . Ez az a pillanat, amikor nincs
szükség a játékra. Amikor egyedül maradva
eldobhatná a bohóc álarcát, és a felvett
szerep helyett az árva, magányos,
megkeseredett ember lehetne a színen.
Hiszen Gelman írása erről is szól. De
Szigetit nem az ember érdekli, hanem az
eladható csomagolás. Finom, rezzenésnyi
gesztusok helyett a rendezés látványosan
külsődleges meg-oldásokat választ, de így
súlytalanná válik mindkét szereplő. Csak az
instrukciót látjuk, nem pedig a belső,
emberi motivációt. A nő a férfi ölébe ül, de
miért? A férfi csevegés közben szeretkezést
imitál. Ez a szánalmas és vérszegény ötlet -
mert hogy ezerszer láthattuk már belső
indítékok híján visszataszítóan közönséges
lesz. A rendező - biztos, ami biztos - még
néhány durván direkt jelzéssel megerősíti
az információt: igen, az történt, amire a
nézők gondolnak. Nem érdemelne ez a
gusztustalan, „röhögtető" jelenet ennyi
figyelmet, ha nem

ratlanul is a bután kiabáló férfi fölébe
kerekedik.) Az ő mondatait, lépéseit
legalább annyira dramaturgiai kénysze-
rűségek, mint személyiségének sajátos-
ságai mozgatják. Szükség van rá, hogy újra
és újra felébressze Andrejben a lel-
kiismeretet. Ebben a rendezői felfogásban
elsikkad az, hogy ő igazából nem élő
lelkiismeret, Natasa a saját bűnét akarja
leplezni azzal, hogy a másikat támadja. De
a győri előadásban a nő az első pillanattól
kezdve csak sír, kétségbe van esve,
számon kér és válással fenyegetőzik.
Gyöngyössy megfelel ennek a felfogásnak,
de nem sikerül elfogadtatnia Natasa
igazságát. Csak szenved, mint-ha ebben
lelné örömét. Hiányzik belőle a szeretet,
így viszont csökken a tét. Elsősorban a
rendezés hibája ez, ugyanis hiányzik az
előadásból a humor. Gelman szövege is
adna erre némi lehetőséget, de még inkább
segítene az olyan ironikus távolságtartás,
mint amilyen a díszlet-ben, a
látványvilágban vagy a zene használatában
megmutatkozik.

Könnyebb fajsúlyú az indítás - és az
egész előadás is - Kecskeméten. Előttünk a
főszereplő, a pad, rajta sután üldögél egy
átlagos, jó harmincas nő. A helyszín
groteszk hatást kelt: kétoldalt stilizált
bokrok, levelek, hátul, középen lépcsősor
vezet fel két szobor-talapzathoz. A
talapzatokon két munkás-monstrum állhat,
mi csak térdig látjuk a lábakat, a szobrok
folytatását eltakarja előlünk egy primitíven
klasszicizáló, oszlopokon nyugvó
építmény. (Szakácsi Márta díszlete
szellemes, torz monumentalitása és a
kisszerű történések furcsa



vezetne dramaturgiai zsákutcához. Gelman
eredeti szándékaival szemben, nem érző,
szenvedő embereket látunk, akik „mást" is
akarhatnának egymástól. Így aztán
teljességgel érthetetlen, hogy a ki-
elégülten vigyorgó férfi miért ráncigálja
tovább a nőt a lakására. Egy negyedóra
után búcsút vehetnének egymástól, meg-
kapták, amit akartak. Valójában nem arról
van szó, hogy Szigeti félreértené az írót.
Egyszerűen nem bízik a szöveg-ben,
illetve a szöveg által hordozott fe-
szültségben. Mindig kitalál valamit, az
elhangzó mondatok közben mindig látunk
valami nyilvánvaló játékot, ami
jelentékteleníti a szöveget, új információt
viszont nem közöl. A nő a barátnőjéről
mesél hosszasan, a férfi pedig újra és újra
a combjára teszi a kezét. Ez nyolcszor-
tízszer megismétlődik. Csendes betartja az
instrukciókat, és minden tehetségét latba
vetve azon iparkodik, hogy egyetlen
mozdulatot se csináljon kétszer ugyanúgy.
Jó színész, és ezért ez többnyire sikerül is
neki. De az állandó poénvadászatban a két
színész nem figyelhet egymásra,
megbomlik köztük a kontaktus. Jobb-
rosszabb magánszámokat látunk, melyek
kizárják a fejlődést, azt, hogy valahonnan
valahová el-jussanak. Kétszemélyes one-
man-show-t látunk, és ebben Csendes
László a jobb. Réti Erika színtelen,
egysíkú figurát teremt. Butuska libát
formái, aki hangosan cuppogva szopogatja
a cukorkát, az üzemről kerepel, és csak néz
mereven maga elé. Túlságosan egyértelmű
jelzésekkel ad mindent a tudtunkra. Ez is
egyfajta humorforrás, de lehetetlenné teszi,
hogy egy pillanatra is komolyan vegyük a
figurát. Csendes László viszont laza, tehát
a rendező által elképzelt játék-ra, az
állandó váltásra alkalmas. A játékban
örömét lelő szélhámos fölös energiái
feszítik. Az esti szórakozást kereső, többre
hivatott buszsofőr ripacskodik a parkban.
Ezt játssza el hitelesen Csendes László,
mégpedig azzal a finom távolságtartással,
ami lehetővé teszi, hogy ezt a ripacskodást
ne a színész nyakába varrjuk.

Hősök és antihősök

A József Attila Színházban játszott
Csendesek a hajnalok színészileg és rende-
zőileg különleges feladat, ugyanis nem a
hagyományos dramaturgiai értelemben
léteznek benne a szituációk. A szereplők
viszonyairól előre tájékozódunk -
rnegtudjuk, hogy Vaszkov törzsőrmester
nem bír a lányokkal, megtudjuk,

hogy az egyik lány hajnalonként bejár a
városba stb. -, majd a már ismert in-
formációk megelevenednek, azt látjuk
megvalósulni, amit bekonferáltak. Így az
egyes helyzetek a színész számára a jelen
időt, a jelenlétet ölik meg. Ezekben a
szituációkban nem történik semmi,
színházról lévén szó nem születnek
emberek. A szerep megteremtésére marad
egy másik - szintén külsődleges -
megoldás: Vasziljev mindenkinek ad egy
monológot, vagyis mindenki el-meséli az
életét. Ez is meglehetősen formális
jelenlétet jelent, de azt a célt igyekszik
szolgálni, hogy az egyforma katona-
zubbonyok mögött a színész megmutassa
az embert.

Fegyelmezett színészi munkát látunk,
mégis mindkét változatban rengeteg a
hamis hang. Úgy tűnik, rendezői felüle-
tesség és következetlenség nehezíti a
színészek dolgát. Jelképesnek szánt il-
lusztrativitás és azonosulást kívánó ap-
rólékos realizmus esetleges keveredése
komikus helyzeteket szül (miközben a
darab ténylegesen meglevő humora el-
sikkad). Esetlen pantomimjárással halad
az öt lány és a törzsőrmester az erdő-ben.
Jól-rosszul megoldott stilizált mozgást
látunk. - Hoppá! - kiált fel a fel-fedezés
örömével Vaszkov, és izgatott
érdeklődéssel tanulmányozni kezdi a
színpad közepén a megtalált, de jelképes
lábnyomokat. (Jelképesek, hiszen itt nem
járt még a félelmetes németeket imitáló,
itt-ott bóklászó két statiszta.) Aztán újra
helybenjárás, aztán újra „Hoppá!". Majd
mocsárhoz érkeznek.

Következik az életveszélyes átkelés. A
színpadot beborító - és a színészek szá-
mára eddig is átkelési gondokat okozó --
háló megemelkedik, folytatódik az immár
életveszélyes helybenjárás. Elhiszszük mi,
hogy ez mocsár, ha a szereplők nem
győzködnek szenvedő képpel, ha-mis
átéléssel arról, hogy milyen kimerültek, és
ha nem hiteltelen pátosszal adják
tudtunkra: - Ezt megúsztuk!

Ezek a „mintha-szituációk" a nézőtől
fantáziát, ugyanakkor elnéző feledékeny-
séget követelnek. El kell képzelnem a
mocsarat, az erdőt, a falut, de nem szabad
figyelembe vennem azt, hogy a színész
egy-egy mondatára várva az oldalfüggöny
mögött ácsorog. Szabó Eva kendő-be
bugyolált parasztasszonyként bejön, mond
egy mondatot, visszalép a függöny mögé,
újra bejön, kacag egyet, vissza-lép. A
lányok viháncolva futnak - a függöny
mögé - fürödni a tóba. El kell képzelnünk
a tavat, a fürdőző lányokat, de nem volna
szabad észrevennünk a takarásban ácsorgó,
be-bekiáltó színészeket. A színházban
azonban a valóság ereje érvényesül,
vagyis a nézői fantázia éppen fordítva
működik.

Az említett példák is azt bizonyítják,
hogy a rendező, Iglódi István nem tudta
egységes színpadi nyelven megszólaltatni
a művet. Mutatja ezt a tárgyhasználat is:
Vaszkov telefonál - a kezét a füléhez
emeli; a lányok igazinak tűnő puskát
tartanak a kezükben, és lövést imitálnak -
a lövés hangját dobpergés helyettesíti;
Rita sebesülten fekszik, és a
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törzsőrmester ágakkal takarja be úgy, hogy
a kezét végighúzza az arcán (a nézőt
teljesen összezavarva, Kránitz Lajos ezt
olyan mozdulattal teszi, mint amikor a
halottnak lezárják a szemét); majd Rita
feláll, előhúzza igazi pisztolyát, és földön
heverő ruhájára lő (a gyengébbek kedvéért:
igazi lövéssel jelképesen lelövi magát).

Ez a zűrzavar a térszervezésben - inkább
szervezetlenségben - jelentkezik
legnyilvánvalóbban. Ha elfogadom azt,
hogy a fülhöz emelt kéz telefont, a szín-
padot beborító háló erdőt, avart, mocsarat,
a lecsatolt öv, összehajtogatott kabát,
lerakott katonasapka egy halott lányt
jelentenek, akkor egységes, jel-képes térre
lenne szükség. Vasziljev műve sokkal
inkább oratorikus jellegű, mintsem
egymásból következő emberi szituációk
sora. Itt azonban az, akinek nincs szövege,
gyorsan kiszalad, hogy azután egy-egy
mondatra visszatérjen. A „falut" jelképező
szomszédasszony valahonnan a közönség
közül fut be, hátul a „tó" van, a „halottak"

a közönség közé mennek le, és a nézőtéri
kijáraton távoznak, majd itt jönnek vissza
egy-egy gyertyával (iskolai ünnepi mű-
sorok nélkülözhetetlen kelléke manap-
ság!), leállítják azokat a színpadon, és
távoznak a tó felé.

Ebben a helyzetben milyen legyen a
megfelelő színészi magatartás ? Á vissza-
fogottság érdektelenséget szül, a rutin a
közhelyeket duplázza, a harsányság a
rendezői következetlenséget erősíti.
Kránitz Lajos szinte mindvégig a színen
van. Ettől még valódi szituációkba nem
kerül, egyszerűen neki van a legtöbb
szövege. De meg sem kísérli, hogy
egyszeri személyiséget teremtsen, inkább
a szöveg által nyújtott közhelyek mögé
bújik. O a „medve", a durva, primitív, de
melegszívű törzsőrmester. Jön-megy,
dirmeg-dörmög, először háborog, aztán
megenyhül. Kránitz szándéka nem több,
mint egy jól ismert klisé felvázolása. Ez
sikerül is: a szolgálati szabályzatba ka-
paszkodó, olvasni alig tudó, háborúba
cseppent egyszerű embert látjuk. Fejlődő
hős, aki a színész szándéka szerint
fokozatosan belopja magát a szívünkbe. Á
valóságban ez fordítva játszódik le.
Vaszkov addig szeretetre méltó, amíg -
viszonylag - összetett, emberi tulaj-
donságokkal rendelkezik. Ahogy meg-
enyhül a szíve, úgy válik egyre sematiku-
sabbá az alakítás. Megszűnik a „medve",
és megszületik „a pozitív hős". Kránitz
szavalni kezd, szándéka szerint súlyt ad a

mondatoknak, és elérzékenyül. Á haldokló
lánya segítség felől kérdez. Kránitz fel-
veti a fejét és válaszol: - Á segítség el fog
jönni! - Ez a mondat Vasziljevnél
többértelmű. „Dehogy fog jönni segítség"
- mondja nekünk a törzsőrmester
magatartása, de közben azt is tudtunkra
adja, hogy ez a segítség egyszer mégis
megjön, és igazságot szolgáltat a háború
névtelen hőseinek. A baj az, hogy Kránitz
mindezt egymás utáni didaktikus
gesztusokban mutatja meg, a mondat
egyidejű gazdagságát külön-külön lé-
pésekre bontja, és ez hamis pátoszt szül.

A lányok alakítói is csupán a mondani-
való hordozói, leleplezői lesznek, erősítve
ezzel a rendezés egyébként is ha-mis
ünnepélyességét. Hiába Radó Denise
őszinte hite, Borbás Gabi kevésbé őszin-te
pillanatokat eredményező rutinja,
Ivancsics Ilona súlytalan csivitelése, Fehér
Anna többre hivatottságot jelző fásult
kívülállása. Igyekezetük iránya mégiscsak
azonos: emlékművet állítani. Hiába
mondanak el magukról különböző
történeteket, az egyforma katona-ruhák
mögött egyforma emberek rejtőznek. Nem
is emberek, megdicsőült hősök vonulnak a
halálba.

Á szolnoki Szállnak a darvak viszont nem
vesz tudomást a hősökről. Természetesen
nem tagadja meg őket. De nem azonosítja
a színpadi hőst és a háborús hőst. Ezért a
Rozov-dráma összetartó magját képező
kapcsolat - a háborúba önként jelentkező
Borisz és az őt hűt-lenül-hűségesen váró
Veronika szerelme - központi szerepe
gyengül. Kiderül, hogy a színpadon nem a
pozitív lépések, hanem az őszinte, emberi
megnyilvánulások teremtik a hőst. Hiába
szép és nemes gesztus Borisz hadba
vonulása, majd halála, színházi értelemben
a „gyáva" otthon maradókból lesz a hős.
Már Rozov drámája is az otthon
maradottakra figyel, de még őrzi a
harcolók javára billenő fekete-fehér
jellemábrázolást. Á híres film -
kihasználva a mozgókép lényegkiemelő
lehetőségeit, mely térben és időben
irányítani tudja a néző figyelmét -
Veronika szerelmére koncentrált, ehhez
való viszonyában minősült a többi
szereplő.

A színpadon viszont inkább az egyen-
rangú egymásmellettiség dominál. Ezt
ismerte fel Árkosi Árpád, a rendező. És
még sokkal többet: hihető történetekhez
hiteles helyzetek kellenek, ezekhez pedig
valóságos, hús-vér emberek. Ehhez
mindenkinek meg kell adni a le

hetőséget ahhoz, hogy képviselje a maga
igazságát.

Például Márk, a család szégyene nem
jelentkezik a frontra, mint Borisz, ő csak
zongorázik, míg mások a lövész-árokban
szenvednek. Á fellépéseket, a gyári
koncertjeit is egy alattomos, ügyeskedő
ügynökkel intézteti el. A „művész-
kedésen" túl még azt is megengedi ma-
gának, hogy szereti és feleségül veszi
Borisz kedvesét (aki bár nem szereti,
hozzámegy). Majd az egész család által
kiutált Márk egy valaha szebb napokat élt
úriasszonynál könyörög szeretetért, sőt az
egyetlen emléket, ami Veronikának
Borisztól maradt, ennek a hölgynek akarja
ajándékozni. Márknak valóban súlyos
vétségei vannak. Á honvédő háborúból
kimarad, házasságtörést akar elkövetni,
durván felesége emlékeibe tipor. Nem kell
tehát helyeselnünk a lépéseit. De
szerethetjük és érthetjük, mert
megismerjük cselekvésének érzelmi
indítékait.

Árkosi sikeres rendezésének feltétele,
illetve eredménye a kiváló színészi ala-
kítások sora. Könnyebb lenne Tóth
Józsefnek elfogadnia a szigorú írói ítéletet,
és egyszínű jellemet, a hátországban
áskálódó háborúkerülőt ábrázolni. Tóth
azonban megkeresi Márk igazságát el-
hiszi neki, hogy művész. Két tény lé-
nyeges számára: zongorista akar lenni, és
szereti Veronikát. Tóth nem próbálja meg
elkenni Márk gyengeségeit, de az előző
két tényezőt felerősítve alárendeli azokat a
szenvedélynek. Valódi szenvedések
kálváriáján keresztül jut el a gyáva,
szerelmes kamasz addig a pontig, amikor
a sűrűsödő megaláztatások elbillentik a
mérleg nyelvét, és a többiek fölé kere-
kedve becsapja maga mögött az ajtót.
Számára az egész harmadik felvonás
egyetlen konok készülődés. Fölösleges-
ségének tudata már inkább megnyugtatja,
és erőt ad az elszakadáshoz. Tóth
pontosan érzékelteti ezt a változást. Á
naiv, ártatlan fiatalember zavarodottan
csúszik bele a lavinaként növekvő
kompromisszumokba. De közben a rá-
csodálkozás így válik keserű tapasztalássá,
és végül ő lesz az, aki a hosszú távú
elhallgatásra, öncsalásra berendezkedő
többieket otthagyja. Nem menekül és nem
engedelmeskedik, mint tette eddig, hanem
felvállalja az adott helyzetben a nehezebb
utat. Tóth József egy látszólag egysíkú
figurából szánalmunkat, meg-vetésünket,
egyetértésünket és szeretetünket egyaránt
előhívó embert terem-tett.



Pontosan ez Árkosi célja. Természete-
sen nem Márk javára és a többiek ellen
foglal állást, hiszen minden színésznél erre
a beskatulyázhatatlan, egyértelműségektől
mentes összetett emberábrázolásra
törekszik. Így lesz például Irinából
nemcsak száraz vénlány, de meleg, sze-
retettel teli és szeretetre éhező nő
(Szoboszlai Éva). Igy lesz az apából nem-
csak jóságos családfő, de az elkoptatott
igazságok és a csendes megalkuvások
mögé rejtőzködő erőszakos igazság-oszló
(Kristóf Tibor). Az igazsághoz tartozik,
hogy a dramaturgiai hangsúlyok
átbillentése megváltoztatja - hátrányosan
Veronika szerepét. Korántsem pozitív hős
már, egyszerűen egy a többiek közül.
Fazekas Zsuzsa alakításában ez azzal jár,
hogy jelentéktelenedik a figura. A
színésznő mintha nem érzékelné az
előadás megváltozott arányait, továbbra is
csak az áldozattá válást próbálja „hozni".
Így elszalasztja azokat a lehetőségeket,
amikben árnyalhatná és pontosíthatná a
szerepet. Finom, törékeny lényével jelen
van, de nincs jelentősege,

Az embert felmutató színészi erő ki-
emelkedő példája viszont Koós Olga
játéka. Azért is külön említendő, mert
Rozovnál csupán egy epizódszereplőről
van szó. Maga a szerep közhely: a fronton
levő fiát váró némán tűrő anya szerepe.
Koós belép. Laza természetességgel jön-
megy, jelenlétének súlya van, de finom
érzékenységgel tiszteletben tartja az
előadás egyensúlyait. A szenvedést ismerő
bölcs asszonyt alakítja bölcs színészként,
aki tudja, hogy semmi szükség ezt a
szenvedést mindenáron mutogatni vagy
leplezni. Látja Veronika és Márk
kínlódását, és segíteni akar. De nem
erőszakkal, hanem halk, megértő
kívülállással. Nem mártír, csak jó. Háttal
áll a kredencnél, amikor a fia belép.
(Varga Károly játssza, pontosan ráérezve a
Koós Olga által kínált hullámhosszra.)
Anya és fia hosszú idő után találkoznak.
Közhelymegoldások sorát kínáló helyzet.
Á kredenc tükrében veszik észre egy-mást.
Koós nem moccan, de egész lénye
megváltozik. Eltörik és megszűnik a
végtelen várakozás. Megtörtént a csoda,
hazajött a fia. Nem omlik vagy röpül a
karjaiba. Alig mozdul. Koós alakításának
itt a kulcsa. Érzi a pillanatok súlyát, vagyis
érzi, milyen mozdulatot, milyen
ritmusváltást bír el a színpad és a nézőtér
közti feszültség. Ennek megfelelően
tizedmásodpercnyi a váltás, de alig
észrevehető a mozdulat. Utána már kés-

lelteti a következő lépést. Nem siet. Ráér,
erre várt régóta. Most boldog. És aztán
már elgyengülhet. Aztán már a fia
karjaiba hullhat. Szívszorítóan nagy-szerű
színészi pillanat. Koós Olga eseté-ben a
rutin nem klisében, hanem bölcsességben
mutatkozik meg. Az ő vissza-fogottsága
jól tükrözi a sokszereplős előadás
harmonikus arányait: mindenki képviseli
saját igazságát, de senki nem válik hőssé.

Miskolcon hősök és antihősök zűr-
zavaros kavalkádja fogad bennünket. A
gyúj t o gató előadásán nem tudjuk, ki
érdemel halált és ki kitüntetést, kit sze-
ressünk, és kinek a bukásáért szorítsunk.
Ez a nézői bizonytalanság nem azonos a
szolnoki élménnyel. Zavarunk a rendezés
átgondolatlanságából, az elemzés
hiányából fakad. Az író, G. Gorin fel-
fedezett valakit, egy Herosztratosz nevű
őrültet, aki az ókorban - pusztán a hír-név
kedvéért - felgyújtotta az epheszoszi
Artemisz-templomot. Gorint a siker ténye
izgatta, vagyis az, hogy e z az ember
célját valóban elérte, hiszen a világ hét
csodája közt számon tartott templom
építőit nem ismerjük, de a gyújtogatót
igen. A drámába beépít egy - a későb-
biekben teljesen funkciótlanul tébláboló -
- huszadik századi ellenfelet is. Azért
baklövés ez, mert hatástalanítja a kitű-
nően megválasztott alaphelyzetet (miért
lesz egy tehetséges ember gyújtogató), és
izgalmasan felvázolt konfliktusrend-szert
(ez az őrült anarchista akaratlanul is
felszínre hozza a manipulációra építő
idegen helytartó és a passzívan ellen-álló
vagy sunyin beolvadó helyiek viszonyát).
A valódi dráma jelen idejét így el-tolja
tőlünk, igazi szemben álló felek
összecsapását álellenféllel hígítja és
könnyű humorba oltja. Kortársunk lát-
szólag még bele is szól a történésekbe,

sőt maga nyújtja a kardot az igazság-
szolgáltatáshoz. De valódi szerepe mind-
össze annyi, hogy utólagos nagyképűség-
gel ítélkezik, bennünket pedig didaktikus
módon folyton arra figyelmeztet, hogy
gyújtogató őrültek köztünk is van-nak.
Számonkérnivalónk elsősorban a
rendezésen van. Szűcs János - ha már
egyetlen dramaturgiai huszárvágással
nem hagyta ki - legalább háttérbe szorít-
hatta volna ezt a felesleges szereplőt.
Ehelyett aktivitását megtartva előtérbe
tolta, és ami még rosszabb, Teszáry László
patetikus alakítása majdhogynem fő-hőst
teremt ebből a meg nem írt papír-
figurából. Az említett zavar tehát ott
jelentkezik, hogy őt, aki bennünket
képviselne, elutasítjuk, és ellenfelének, a
rafináltabb, okosabb, emberi hangon
megszólaló bűnösnek szurkolunk. Te-
száry rikító bársonyöltönyben, fekete,
magas sarkú csizmában és fehér garbóban
megáll előttünk, hangsúlyosan rá-gyújt,
felolvas, illetve szaval a műsor-füzetből,
aztán leül az első sorba, kezébe véve a
„Foglalt" papirost. Teszáry - alig-hanem
rendezői utasításra - mindent hangsúlyoz,
eljátssza, hogy ő néző. Ő most azt
csinálja, hogy ül. Úgy ül, ahog yan csak az
ül, aki azt akarja, hogy őt nézzék. És
közben úgy tesz - mindig figyel, mindent
lereagál -, mint aki egy előadást néz.
Teszáry nem „egy ember" akar lenni a
színházból - ahogyan a plakát jelzi -, ő
„az ember" akar lenni. Általában.
Általában így beszél, így ül, így jár-kel,
így küzd és bizakodik „az" ember. Vagyis
senki nem tesz így.

Az ókori történéseken belül színészi
teljesítmények szerint alakulnak az erő-
viszonyok. Úgy tűnik, hogy Szűcs az t a
hazug és torz közeget akarja ábrázolni,
amiben a Herosztratoszok születnek.
Csakhogy a színészek - feltehetően ren-

Rozov: Szállnak a darvak (szolnoki Szigligeti Színház). Szoboszlai Éva, Koós Olga, Kristóf Tibor és
Tóth József (MTI fotó - Ilovszky Béla felv.)



dezői sugallatra - teljesen különböző
műfajban játszanak. A pénzéhes keres-
kedőt játszó - máskor kitűnő Sallós Gábor
egy kabaréba lép be, és hangsúlyozottan
kikacsintós poénokra építve konferál.
Somló Ferenc pedig egy mese-játék
ügyefogyott királyaként csetlik-botlik.
Mindketten tudják magukról, hogy
mulatságosnak kell lenniük, ezért beérik
azzal, ha ők annak vélik magukat. Ezek a
súlytalan figurák találkoznak a valódi
tehetséggel, a gyújtogatóval. Gáspár Tibor
hitelesen tehetséges, okos és szimpatikus.
Így viszont szembekerül azzal a világgal,
ami őt állítólag kitermelte. Végül is
színpadi műfajok állnak szemben
egymással: az egyik oldalon a szórakoztató
komédia, a másikon a keserű groteszk. Így
nem érthetőek Herosztratosz céljai. Á
hírnév túlságosan távoli, a hatalom szinte a
kezében van - a tehetség és az idióták
küzdelme nem ígér nagy harcot -, miért
nem akarja az utóbbit? Egyetlen méltó
ellenfele van, a törvény őrzőjét képviselő
Kleon. Körtvélyessy Zsolt játssza, és
„önmagát rendezi". Megpróbál a
többiektől függetlenedni, elszakadni a
műfaji zavartól. Ezzel egyrészt tovább
fokozza a zűrzavart, másrészt viszont
önmaga számára játszható helyzetet
teremt. Befelé építkezik, kerüli a
kontaktust. Méltóságát őrző színész és
méltóságát őrző szerep találkozása
masszív, sérthetetlen, érinthetetlen figurát
eredményez. Á többiek gátlástalanul áradó
felesleges információzuhatagával szemben
(természetes emberi reagálásaikat mindig
megtoldják a lassúbb felfogásúnak
tekintett nézőnek szóló jelzésekkel), alig
mozdul, mégis vonzza a figyelmünket.
Bizonyos helyzetekben ő is tehetetlen.
Mindenki azt próbálja velünk elhitetni,
hogy évezredeken át nyúló problémákról
beszél: megszabadulhat-e a bűntől, a
pusztítás vágyától az emberiség? De
amikor a bűnös feletti ítélkezésre
összegyűlnek, mindannyian mulattatóak
akarnak lenne. A papnő bejön, és véget
nem érő imádságba kezd. A helytartó
türelmetlenül mászkál mögötte, és arcokat
vág. A papnő a földhöz veri magát, és
közben jelzi, hogy meg-fájdult a keze a
nagy buzgalomban, vagy-is csak
komolytalan formaság az egész. Á
megduplázott jelzések közepette
súlytalanná váló, nevetséges szereplőink
mögött ott áll árván Kleon, aki mind-ezt
komolyan veszi. Amikor pedig valódi
konfliktusra alkalmas hőseink - He-
rosztratosz és Kleon - találkoznak, már
régen elveszett a tét. Egyik sem képvisel

senkit és semmit. Pusztulásuk nem tra-
gédia, csak közös kivonulás a méltatlan
komédiából.

Körtvélyessy és Gáspár vergődése
nyilvánvalóan bizonyítja, mennyire ab-
szurd vállalkozás jó alakítást nyújtani egy
rendezőileg végiggondolatlan, a könnyebb
ellenállás irányát választó elő-adásban. A
színész kiszolgáltatottságán túl azonban
azt is jelzi, hogy szemben az árral is lehet
hitelességre törekedni. Ezt megvalósítani
viszont csak egy következetes, átgondolt
rendezésre, egy egységes, közösen
megszenvedett, az itt és most alakuló
viszonyokra építő produkcióban lehet.
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v. Jelmez: Szakács Györgyi m. v. Rendező:
Árkosi Árpád.

Szereplők: Fazekas Zsuzsanna, Kristóf
bor, Szendrey Ilona, Tóth Tamás, Szobosz-
lai Éva, Tóth József, Koós Olga, Varga
Károly, Kőmíves Sándor, Egri Kati, Le-
viczky Klára, Győry Franciska, Sashalmi
József, Roczkó Zsuzsa, Turza Irén, Zom-
bori Katalin, Takács Gyula, Philippovich
Tamás, Váry Károly.

Grigorij Gorin: A gyújtogató (miskolci Nemzeti
Színház)

Fordította: Balogh Géza. Diszlet: Gergely
István. Jelmez: Fekete Mária. Rendező: Szűcs
János.

Szereplők: Somló Ferenc, Zsolnai Júlia,
Körtvélyessy Zsolt, Gáspár Tibor, Sallós
Gábor, Horváth Zsuzsa, M. Szilágyi Lajos,
Sárkány János, Gyarmathy Ferenc, Varga
Tamás, Teszáry László.

CSÁKI JUDIT

Mindennapi operettünk

A Taps a József Attila Színházban

Á középkorú primadonna karrierje csú-
csán. A fiatal szubrett eleinte senki-
semmi, majd repülőstarttal indul idősödő
kolléganője nyomába. Úgy tűnik,
mindketten tehetségesek, ezért aztán a
primadonna szomorú a nemzedéknyi
korkülönbség miatt.

Á szintén fiatal rendező a középkorú
primadonnát szereti. Állhatatos lévén,
vissza is utasítja a szubrett felkínálkozá-
sát. De szerelmét sem veszi feleségül,
hiszen annak önálló karrierje s e karrier
mindenekfölötti fontossága nem fedi az
ideális feleségről kialakított belső képét: a
konyhatündért, az urát otthon enge-
delmesen váró szerelmetes asszonykát. Á
primadonna végül - mit is tehetne mást -
belátja, hogy sztárszerepeit mind
hevesebb ostrom fenyegeti, és szerelme
elképzeléséhez idomulva a magánéletben
véli fölfedezni a boldog jövőt. Jutalmul
valószínű, hogy a rendező mégiscsak fe-
leségül veszi.

Á fenti cselekményről nehéz elképzel-
ni, hogy drámaként működjön. Még akkor
sem, ha a kötelező - és kötelezően
vázlatos - „társadalmi hátteret" mögé
helyezzük: az amerikai show-business
menedzsereit, íróit, munkanélküli tánco-
sait, a luxuslakásokat, a szerződések ke-
gyetlen világát.

De hát a Taps - nem is dráma. A szö-
veg: librettó. Á műfaj törvénykönyve
szerint parádés kiállítás, slágeresélyes
zene, elegáns díszlet, profi tánckar, nagy-
vonalú kosztümök, nagyvilági atmoszféra
kell ahhoz, hogy egyáltalán előadhatóvá
váljék. Azaz: pénz, pénz, pénz. A szöveg
- mint illik - őrizze meg ürügy-jellegét:
szolgáljon arra, hogy két dal közt
engedelmes összekötő legyen, hatásosan
fesse alá a sztárok játékát, hang-súlyozza
a kiállítást.

A Taps olyan musical, amelyből tizen-
kettő egy tucat a Broadwayn. Témája is
gyakori - éppen, mert a színházi kör-
nyezet a legkiválóbb ürügy a táncosok,
énekesek felvonultatására, az elegancia
uralmára. Igy van ez a Dreamgirlsben
(Álomlányok), a Chorusline-ban (Kar) is.
Á Taps ugyanis - nem a Hair, de nem is a
Macskák; a Taps mai operett, leg-


