
tikus meghasonlottsághoz való jogukat is
eljátszották.

(Utóirat) A Színházművészeti Szövet-
ség 1985. május 6-án szakmai vitát ren-
dezett A játékos előadásáról: miként
tükrözték az alkotók szándékát a kritikák,
s hogy látják a kritikákat az alkotók? A
Katona József Színházat kép-viselő
Zsámbéki Gábor joggal jegyezte meg:
ezek a találkozások, eszmecserék
enyhíthetik a „két oldal", a művészek és a
bírálók feszült, nemritkán disz-
harmonikus viszonyát. Nánay István a
megjelent, illetve a sajtó alatt levő
elemzéseket tekintette át, s noha regiszt-
rálta, hogy azok gyakorlatilag kivétel
nélkül elmarasztalják a drámát és az elő-
adást is, advocatus diaboliként a pro-
dukció másságát, rejtve maradt erényeit,
vonásait firtatta, tudatosította. A rendező,
Csizmadia Tibor azt bizonygatta
szuggesztíven, hogy mint mindig, most is
a cselekményközpontú színháznak üzent
hadat a stílusközpontú játszás nevében.
Ad absurdum vitt érvelése nem kis
ellenkezésre talált - részben, mert az
árnyalatnyi, provokatív öniróni-át nem
vették észre a polemizálók. Forgách
András halkan, tartózkodóan és
határozottan is egyben a keletkezés kö-
rülményeit vázolta. Ahogy a múltat elő-
hívta - az terveiről vallott.

Mindezt azért rögzítem itt, mert - az
átfutás, a nyomdai munkálatok okán -
egyedül nekem van módom e vita alapján
kiegészíteni, korrigálni álláspontomat.
Természetesen kritikám eredeti szövegét
nem érintettem. De belátom, hogy magam
is elmulasztottam, amit az összes többi
bírálat is: a szöveg zenei
szervezettségének, az előadás dallamának
említését. Zenei értelemben motivikus
építkezés mutatható ki a három különböző
szerkezetű felvonás folyamatában. Ez a
tény viszont - és a hozzá-szólók közül
különösképp Mészáros Tamás más irányú
észrevételei - tovább erősítik
vélekedésemet: Forgách föl-készült - csak
még nem kész drámaíró.

Forgách András: A játékos (Katona József
Színház)

Dramaturg: Litvai Nelli. Díszlet, jelmez:
Lábas Zoltán m. v. Rendező: Csizmadia
Tibor m. v.

Szereplők: Bán János, Básti Juli, Rajhona
Ádám, Gobbi Hilda, Balkay Géza, Udvaros
Dorottya, Dörner György, Gellcy Kotnél,
Vajda László, Ronyecz Mária, Papp Zoltán,
Kun Vilmos, Cseh Tamás, Varga Zoltán f.
h., Tarján Péter f. h., Garay József, Elkán
Erzsi, Zsíros Ágnes f. h., Harvey Shenker.

WILHEIM ANDRÁS

Extremitás
és valószerűség

A Találkozás a Pesti Színházban

Nádas Péter tragédiájában szokatlan
dolgokról esik szó, és szokatlan dolgok
esnek meg a színpadon. Még sokkal
szokatlanabb azonban az a színpadi
szituáció, amely a darab hordozója - ha
lenne is rendező, aki prózai színművet így
interpretálna, aligha fogadhatná el
önkényesnek tűnő megoldásait. Nádas
darabja azonban eleve feltételez egy for-
mai szempontból meglehetősen extrém
helyzetet: egyfajta zenés színházat ír elő,
amelynek működnie kell ahhoz, hogy a
darabot el lehessen játszani. Mindaz, ami
a darabban történik, nem azonosítható a
szereplők elmesélhető (el is mesélt)
történeteivel. A darab ugyanis inkább
leírható, mint elmesélhető - hiszen egy
nagyon reális, éppen színpadiasságában
valószerű szituációra épít.

A Találkozás mostani és minden majdani
előadásával kapcsolatban két kérdést kell
föltenni. Megfelel-e a színpadravitel a
darab támasztotta technikai kö-
vetelményeknek? Milyen művészi szín-
vonalat képvisel? Nyilvánvaló: az első
kérdésre adott válasz már nagymérték-ben
meghatározza a másodikra adhatót, hiszen
ha az nemleges, akkor csakis a darab
ellenében jöhetne létre valami-féle
művészileg érvényes produktum, s ez, ha
nem is lehetetlen, kevéssé való-színű és
mindenképpen kivételes. Azt, hogy
mennyire jó vagy mennyire menthető és
magyarázható a Találkozás pesti
színházbeli előadása, vannak nálam
hivatottabbak, kiknek tiszte el-dönteni.
Azt sem tudom fölmérni, hogy a magyar
színházi kultúra jelenlegi állapotában
mennyiben volt már eleve kudarcra ítélve
e vállalkozás, és hogy megbirkózhatik-c
ma egyáltalán magyar színház ezzel a
darabbal, vannak-e eszközei akár csak
arra is, hogy meg-próbálja fölismerni a
mű támasztotta követelményeket. A
mostani előadáson ugyanis az tűnt fel,
hogy a színészek, Ruttkai Éva és Hegedüs
D. Géza rettenetesen igyekeztek minél
jobban (s talán minden eddigi szerepüknél
jobban) játszani azt a színházat, amelyet
játszani szoktak, s amelyet játszani tudni
vélnek,

ám az előadás látványosan azt mutatta
meg, hogy eszközeik most egyszerűen
nem működnek, s ők nem tudnak tenni
semmit ez ellen. Ez a darab alkalmatlan
arra, hogy így, ezekkel az eszközökkel
játsszák, az általuk elérhető hatásmecha-
nizmusokat próbálják alkalmazni. A mű
ellenáll, és sajnos értelmetlenné, arány-
talanná, helyenként kínossá válik. Már-
mint most, a Pesti Színház színpadán -
mert mindez nem a darab, hanem az
előadás hibája. Nádas Péter tragédiáját
másként kell játszani, máshonnét ki-
indulva lehet csak fölépíteni. A Pesti
Színház produkciója félreismeri és félre-
értelmezi a darabot, mert már eleve nem a
teljes műre koncentrál.

Szöveg és zene

Nádas Péter a darab kiadásához fűzött
Jegyzetében nagyon határozottan fogal-
maz: „Az itt közreadott szöveg .. . csak az
én eredeti elképzelésemet tükrözi: ez a
darab egyik fele. A Találkozás című
tragédia teljes és végleges formája az a
szövegből és zenéből kialakított partitúra,
melyet Vidovszky László készített el." A
szerzői szándék világos : ez a színpadi
alkotás csak a zenével együtt képzelhető
el, a zene és a szöveg együttesen adja meg
a drámai történés folyamatát; a zenészek
éppolyan fontos szereplői a játéknak, mint
a színészek, játszanivalójuk is ugyanolyan
rangú, mint maga a drámai szöveg. Nádas
Péter egy-fajta continuót képzelt el
darabjához, olyan zenei eseménysort,
melynek menynyisége is, jelentősége is, a
színjáték egészében betöltött szervessége
is jóval túlnő azon, amit ma (és itt) a
színház a zenétől általában elvár, s amivel
meg-birkózni képes. A szerzői
instrukcióból idézem: „Ám hangsúlyosan
fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy a
continuo akkordjait nem kísérőzeneként,
illetve nem zenei aláfestésként kívánom
alkalmazni. Úgy képzelem, hogy a
continuo akkordjai helyi értékük szerint
kiegészít-hetik, fokozhatják, cáfolhatják,
folytat-hatják, megsemmisíthetik,
elhanyagol-hatják vagy elmélyíthetik az
adott szövegrészben megnyilvánuló
drámai tartalmakat, de ugyanakkor a
szövegtől független önállósággal is
rendelkezniük kell, nagyobb léptékű,
egésszé alakuló, tehát egyenrangú zenei
szerkezetet kell teremteniük, s így ennek a
szerkezetnek mintegy drámai módon
szembe is kell fordulnia a szövegből épülő
szerkezet-tel."

Vidovszky László zenéje eltér a con-



tinuo szokásos felfogásától, nem csak
akkordok sora - ha zenei műfajokra
hivatkozhatom, azt mondanám, hogy a
recitativo accompagnato helyett inkább a
melodráma műfajához közelít. Különböző
terjedelmű zenei eseményeket komponált
(még az akkordsorok is felfoghatók
egyetlen nagyobb időintervallumra ki-
vetített, de megszakítatlanul folyamatos
eseménynek), amelyek azon túlmenően,
hogy illeszkednek a szöveg meg-felelő
pontjaihoz, egymáshoz képest is
különböző relációkat teremtenek; azonos
típusú anyagok utalnak egymás-ra (a néző
számára eligazítást adva a szöveg
értelmezéséhez), egy-egy hang-szín,
hangszer, karakter vagy akár hang-
magasság szinte „jelentéshordozóvá"
válik. Ugyanakkor ez a zene nem lehet
meg a szöveg nélkül, mert minden meg-
szólalás valódi súlyát és rangját az egész
hierarchiájában a szöveg szabja meg,
illetve az a drámai folyamat, amelyet a
színészeknek a szövegből kiindulva kell
létrehozniok. Valószínűleg kielemezhe-
tetlen, hogy maga a szöveg valóban
igényli-e a zenei eseménysort, eleve helyet
hagy számára, vagy előadható s elkép-
zelhető lenne-e nélküle. Ez a kérdés
azonban amúgy is csak szónoki lehet,
hiszen a darab koncepciója az, hogy van

hozzá zene, hogy szövegnek és zenének
együtt kell létrehoznia azt az alapanyagot,
amelyből fölépíthető a szín-padi
megvalósítás.

A zene mindenesetre nagyon hang-
súlyossá teszi az előadásnak egy olyan
dimenzióját, amely természetesen egyéb-
ként is jelen van minden színházi ese-
ményben, ám bizonyos értelemben meg-
határozatlanul, szabadon kezelhetően. Az
idő dimenziójáról van szó. Ebben a
darabban ugyanis az időbeli lefutást a
zene, ha tág határok között is, ám mégis
behatárolja, s a darab természetének
megfelelően inkább a hosszabb tartamokat
részesíti előnyben.

Ahhoz, hogy egy zenei eseményt meg
lehessen szólaltatni, éppúgy időre van
szükség, mint egy mondatot el-mondani. S
éppúgy, ahogy egy mondat-nak is
értelmet, súlyt, kontextust ad, hogy milyen
időbeli viszonylatban ejtjük más
mondatokkal és szavakkal, a zenei
események összefüggéseinek ér-
zékeltetésére is fontos időbeli diszpozí-
ciójuk. Ebben a darabban igen bonyolult,
egzaktul leírhatatlan s csak előadó-
művészileg értelmezhető és megvaló-
sítható időviszonylatok vannak felté-
telezve. Magának a szövegnek is van

egy nagyon precízen előírt időrendje,
amelynek milyenségére a szünetek és
csendek megjelölésével, gyakran
hosszúságuk jelzésével történik utalás.
Meghatározott időrendje van a cselek-
véseknek is: bizonyos mozdulatok el-
végzésének van egy olyan sebessége,
amely nagyjából mindenki anatómiája
számára egyformán adott. Van egy
tempóadottság, amely a játéktér méretei-
ből és fizikai felépítéséből következik (a
mostani előadáson ilyen például. hogy
talán a kelleténél kisebb a színpad, ám
ferde a padló!). A zenei eseményeknek is
van egy--egy ideális tempója, amelyet
azonban olykor módosíthat a vele szink-
ronban mondandó szöveg tempója. A
zenei események egymásutánja is fel-
tételez egy nagyobb összefüggéseket
átfogó tempóérzetet. Ez a struktúra
azonban már nagymértékben függ a
színpadi történéstől, mivel kitüntetett
pontjainak egybe kell esniök a szöveg
megfelelő pontjaival. A zene megszóla-
lásai csakis az adott szövegrész elhang-
zásakor történhetnek, a szövegnek vi-
szont figyelembe kell vennie a zenei
folyamat történéseit. Ideális esetben ki
kellene alakulnia az előadás „lélegzésé-
nek": szöveg és zene anélkül, hogy
kísérné egymást, a megfelelő pontokon
összetalálkozna, szinte együtt születne
meg, kiemelkedve az előadás legbenső
rétegéből. A szöveget és a zenét nem
lehet csak egyszerűen „összejátszani",
szinkronba hozni. Egy zenei esemény
lecsengésébe nem lehet belebeszélni,
egy-egy mondat létrehozhat maga körül
egy olyan védőpajzsot, amelyről lepattan
a zene, van viszont olyan is, amikor
igenis az együttes megszólalás tökéletes

szinkronja hozhatja csak ki az intencio-
nált poént. Nádas Péter és Vidovszky
László partitúrájának mindegyik pont-
járól eldönthető az, hogy mi a viszony a
szöveg, a cselekmény és a zene között,
mi az, ami a darab mindvégig nagyon
polifon szerkezetéből egy-egy formarész-
ben a fontosabb, zenei asszociációval
élve: melyik szólamban van éppen a
téma.

Am amiként egy fúga előadása is el-
hibázott akkor, ha az előadó csak az

egyes témabelépéseket hangsúlyozza, s a
folyamat egésze elvész, csupán átvezető
részek sorozatává sikkad, vagy ha egy-
szerűen nincs figyelme arra, hogy az

egyes szólamok párhuzamosságát is ki-
bontsa, és érzékeltesse állandó jelenvaló-
ságukat, akként a Találkozás előadása
során is a színpadi megvalósulás minden
lehetséges elemének egyszerre kell jelen
lennie,, a maga folyamatosságában,
legyen az sió, mozgás vagy zene, színész,
muzsikus vagy akár kellék, mint a
törülköző vagy a feszület vagy a pohár.
Vagy akár a cselekmény, a történés,
melynek akkor is magába kell tudnia
fogadni mindent, ami a színpadon van,
ha az illetőnek éppen nincsen dolga,
vagy éppen nincsen rá szükség. Ebben a
műben mindennel és mindenkivel együtt
történik meg az, ami megtörténik, nincs
epizód, és nincs helye felesleges
mozdulatoknak és tárgyaknak. Minden,
ami epizodikus vagy felesleges: a műtől
idegen, hiba.

Fordított logika
Valló Péter rendezése bőségesen szolgál
felesleges dolgokkal, epizódokkal s a
legköznapibb hibákkal is. Már az elő-

Nádas Péter-Vidovszky László: Találkozás (Pesti Színház). Ruttkai Éva (Mária) és
Hegedüs D. Géza (Fiú)



Hegedüs D. Géza és Ruttkai Éva a Találkozásban (MTI Fotó - Cser István felvételei)

adás első perce is előrevetíti mindazokat a
technikai és koncepcionális hibákat és
tévedéseket, amelyek végül is oda vezet-
nek, hogy Nádas és Vidovszky darabja
helyett valami egészen mást játszanak el a
színházban.

Minden olyan előadáson, ahol zenészek
foglalnak helyet a zenekari árokban, a
világ legtermészetesebb dolga az, hogy a
zenészek hangolnak. Ez még nem az
előadásnak, hanem a színházi estének a
része; az előadásra alkalmassá teszik
zeneszerszámaikat, játszanak né-hány
bemelegítő futamot, majd elcsendesednek,
ez a közönséget is figyelmezteti arra, hogy
hamarosan megkezdődik az előadás.
Nádas darabjában előbb felmegy a
függöny, nagyon hosszan el-időzhetik a
figyelem mind a színésznőn, akiről e
pillanatban még nem tudunk semmit, mind
a színpadon, amelyen már szinte minden
jelen van, aminek szerepe lesz majd a
történetben, csak még nem tudjuk, mire
való. S ekkor, amikor már javában benne
vagyunk az előadásban, noha még csak
bennünk kezdett történni valami, jelennek
meg sorra a zenészek, s kezdenek
készülődni az előadáshoz, s a színésznő is
csak ekkor kezd el cselekedni a színpadon.
Port szór a pohárba, az ajtóhoz megy, be-
dugja a kávéfőző zsinórját, látjuk: vala-
mire vár, valamire készül. Eközben a
zenészek is készülnek az előadásra, han-
golnak, helyezkednek, rendezkednek -
csak jelenlétük súlyt kap azáltal, hogy
mintegy szemünk láttára, az előadást
zavarva végzik azt, amit annak előtte,
annak érdekében kellene tenniük, han-
golásuk sem elcsendesedik, hanem hirte-
len abbamarad. Majd amikor megint

hangolni kezdenek, már érzékeljük: va-
lamiképpen ők is aktív részesei lesznek a
mű előadásának, a cselekmény megtör-
téntének.

Nem így a Pesti Színház előadásán.
Először is a függöny felhúzásának egy-
szerű műveletébe csúszik rendezői hiba.
Ahelyett, hogy a nagyon lassú függöny-
felhúzás során szinte belekerüljünk abba a
térbe, amelyben majd az előadás fog
lefolyni (pedig Jovánovics György dísz-
lete szinte sugallja, hogy mi szinte a szoba
másik felében ülünk), a függöny csak
részben megy föl, furcsa csúcsíves alak-
zatban nyílik szét, s látni engedi Ruttkai
Évát, akiről ily módon mindenki meg-
tudhatja, hogy a mai estének ő lesz majd a
főszereplője. Majd kis idő múlva valóban
fölmegy a függöny, látunk egy díszletet;
egy darabig nem történik semmi, majd
amikor Ruttkai megmozdul, ezzel egy
időben bejön valaki a zene-kari árokba,
akiről aztán kiderül később, hogy zenész.
Megfordul tehát az események logikája;
az előadás kezdeté-nek Nádasnál nagyon
is pontosan elképzelt és megtervezett
szokatlansága, amely a teljes mű
szerkezetének előrevetítése már, a mostani
előadáson tétovaság, bizonytalanság és
végső soron értelmet-lenség lesz.

A színészi munka és a rendezés rész-
leteire kitérni nincs szándékomban: ez
volna az, amire az írásom elején feltett
második kérdés vonatkozna. Engem
azonban jobban érdekel most az elsőre
adandó válasz, ami talán már az iménti
rövid leírásból is sejthetően: egyértelmű
nem. Mégpedig azért, mert a Pesti Szín-
ház színpadán látható előadás nem hagy

helyet a zenének. Mindazt, amit Vidovsz-
ky László munkája jelent, a kísérőzene
funkciójára degradálja, vagy még inkább:
mert a szerzői instrukció szerint a zene a
darab integráns része, ám mivel nem tud
vele mit kezdeni, szinte tudomást sem
vesz róla. Azt hiszem, nem volt olyan
néző a színházban, aki most ismerkedvén
a darabbal, tudta volna, mivégre volt a
zene, miért játszottak egyáltalán, s miért
éppen akkor, amikor játszottak.
Megkockáztatom: ez a zené-lés itt inkább
zavart mindenkit, nézőket, színészeket,
rendezőt is ideértve.

Az előadókat a legköznapibb, gyakorlati
dolgokban zavarta meg. Sokszor úgy
éreztem, sejtelmük sincs, melyik
mondatukhoz fog zene is szólni, nem
készültek fel rá sem dinamikailag, sem a
beszédtempó szempontjából. Olykor a
nagy sebesség miatt egyszerűen nem volt
idő a zenére, olykor a beszédtempó
változott meg kínosan, hogy szinte
skandálva alkalmazkodjék a partitúrában
előírt szinkronpontokhoz. (Nem hagy-ható
említés nélkül a szövegmondás
bizonytalansága sem, amely az általam
látott előadásokon többször is szinte
lehetetlen helyzetbe hozta a zenészeket,
hogy miként alkalmazkodjanak a mon-
datok bakugrásaihoz.) A színészek nem
csupán a zene időrendjéhez nem alkal-
mazkodtak, hanem ahhoz sem, amelyet
Nádas előírt a darabban, nincsenek
szünetek, nincsenek hosszú és nagyon
hosszú csendek. Hihetetlen serénykedés
van jelen a színpadon, valószínűleg azt a
félelmet leküzdendő, hogy mi lesz akkor,
ha éppen semmi nem történik, ha a
mozdulatlanság lesz jelen, a csend, ha
nincsenek éppen szavak, amelyeket meg



lehet játszani. Ez az előadás, ahelyett,
hogy mert volna polifon lenni, s törekedett
volna minden faktorának együttes
jelenlétére, apró mozzanatokra: szavak-ra,
mozdulatokra, tárgyakra fókuszolt,
tevőlegesen kiemelt valamit, többnyire
nagyon is külsőséges eszközökkel, mint
amilyen a csúcsíves függönynyitás.
Ahelyett, hogy engedte volna: az állandó
jelenlétből valami egy-egy pillanatra
kiemelkedjék, de úgy, hogy minden más is
jelen lehessen.

A csend

Nádas Péter drámáinak szerintem van egy
olyan alapvető közege, amelyet definiálni
nagyon nehéz, de anélkül, hogy ezt egy
előadás meg ne kísérelné meg-teremteni,
mégsem lehet színpadra állítani őket.
Nádas szavával, inkább csak hasonlatként,
ezt a közeget a csendnek nevezném. Ez az,
amelyben drámái mozognak, vagy még
inkább: vannak. Ez mindig jelen van,
akkor is, ha történést látunk, beszédet
hallunk. Minden a csendből emelkedik ki,
s oda süllyed vissza. Ez az a rétege Nádas
darabjai-nak, amelynek érintkezni kell
figyelmünkkel, érzékelésünkkel, ha ezt
érzékeljük, akkor a színpadon valóban:
minden megtörténhet.

Nádas Péter három darabjában a szín-
padi utasításokban érhető tetten e fel-
ismerés kialakulása, talán tudatosodása. A

Takarítás nem hagy helyet a csendnek, itt
mindig zajlik valami, az akcidenciákban
kell mindig tájékozódnunk, legfeljebb
hosszabb-rövidebb szünetek tagolják a
beszédet, mozgást. A Találkozás már a
csend és a szünet bonyolult viszonyára
épül, a csend az, amiből kibomlik a játék,
a szünetek a játék technikai vele-járói,
segédeszközök, amelyek lehetővé teszik a
megvalósítást - kiegészülve természetesen
a zene csendjével és meg-szólalásaival is.
A Temetésben nincs már tere a
szüneteknek, minden időtlen, metrum
nélküli, itt már minden csak „buborék a
csend felszínén".

A Találkozás következő színrevivőjének
nem szabad megfeledkeznie a csend-ről, a
szünetről és az időről.

Nádas Péter- Vidovszky László: Találkozás
(Pesti Színház)

Dramaturg : Radnóti Zsuzsa. Díszlet: Jo-
vánovics György. Szcenika: Éberwein Ró-
bert. Rendező: Valló Péter.

Szereplők: Ruttkai Eva, Hegedüs D. Géza

KISS ESZTER

Újra: A tizedes...

A Pesti Színházban megújult alakjában
láthatjuk viszont A tizedes mag a többieket.
A felszabadulás negyvenedik évfordulója
adja az aktualitását annak, hogy újra
találkozhatunk a második világháború
végnapjaiban egy gazdáitól elhagyott
grófi kastélyban összeverődött „lógósok"
csapatával, akiknek csak annyi közük van
a háborúhoz, hogy szabadulni akar-nak
belőle. Horvai István Dobozy Imre eredeti
kisregényét, az azonos című híres film és
a Veszprémben bemutatott színmű
szövegét felhasználva írt új szín-padi
változatot.

A mű így tartalmilag s formailag is át-
alakult (bár az alaphelyzet és a cselek-
mény ugyanaz maradt), azaz lényegében
új, önálló színdarab jött létre. tűnik,
Horvai nem akart az emlékezetes film-
változattal versenyezni vagy azt túlszár-
nyalni, s színészeitől sem követelte ezt.
Tiszteletben tartva a már klasszikussá vált
filmet, nem annak színpadi lemásolására
törekedett, hanem könnyed, felhőtlen
szórakozást biztosító, sok helyütt
bohózatba hajló vígjátékot alkotott,
melynek fő hatóeszköze és építőeleme a
helyzetkomikum.

Az átdolgozás dramaturgiailag jól

megoldott; Radnóti Zsuzsa munkáját is
dicséri a valódi színpadi szituációk
sorozata, a pergő ritmus, a gördülé-
kenység, tér és cselekmény sűrítése,
egysége. Felvonul a komédia és a bohó-
zat egész fegyvertára, de szerencsére
unalmas ismétlésektől mentesen: át-
öltözések, álruha, álszakáll, személycse-
re, félreértések, rejtekajtó, kergetőzések,
hallgatózások stb., Oscar Wilde-i és
Molnár Ferenc-i hagyományokat foly-
tatva.

Horvai tehát nem drámát írt - mint
ahogy eredetileg sem dráma volt a mű -,
hanem jól megcsinált színművet, melynél
az előadhatóság, a színpadi élvezhetőség
a fő szempont. Indokolatlan lenne tehát
drámai mélységeket számon kérni a
darabtól.

A filmmel ellentétben itt nem a törté-
nelmi helyzet áll a mondanivaló közép-
pontjában, illetve az egyes ember cse-
lekvő viszonya e helyzethez. Ebben a
darabban a zűrzavaros történelmi szi-
tuáció inkább csak háttér, ürügy és al-
kalom a helyzetkomikumot szülő, szélső-
séges helyzetekben megmutatkozó em-
beri viselkedéstípusoknak görbe tükröt
tartó játékhoz. Ugyanezek a viselkedés-
és reakciótípusok megmutathatók lettek
volna bármilyen „szorult helyzet"

keretében, a történelmi sorsforduló je-
lentősége háttérbe szorult. Ennek azon-
ban mégsem látja kárát az előadás, mely
a maga nemében teljes értékű, s nem is
akar többnek látszani, mint ami. Nincs
szó itt értékek felcserélődésének, igen-
lésének vagy tagadásának erkölcsi di-

Dobozy Imre: A tizedes meg a többiek (Pesti Színház). Szombathy Gyula (Tizedes), Sörös Sándor (Gáspár) ,
Harkányi Endre (Alber t) , Bács Ferenc (dr . Gál f fy Eduárd) és Kaszás At t i la (Fekete)


