
Már az sem hihető, hogy ezekből az
emlékekből bármi is igaz lenne, ezzel
szemben lázas viselkedésével felkelti fiai
gyanakvását. Agresszív válaszaik azt jel-
zik, hogy bár még nincs bizonyítékul:,
sejtik, apjuk újra elkezdett inni, és újra
kezdődnek a már annyiszor átélt szörnyű
jelenetek. Minthogy Martin pontosan ér-ti
fiai gorombaságainak igazi okát, nem mer
tiltakozni, hanem tréfálkozással igyekszik
átsiklani a kialakuló kínos helyzeten.

Mint minden jelentős drámaíró, Norén
is sokrétűen építi ki alakjainak kapcso-
latait, nem hagyatkozik a dialógusok
közlő funkciójára. Többnyire fontosabb
az, amit a szituáció egésze elárul, ami a
szöveg mögött van, s ami az egyes
szereplők összeütközéseiben, hanghordo-
zásában, gesztusaiban manifesztálódik,
mint amit valóban mondanak. A
szövegmögöttesnek e megjelenítésében
nem-csak Blaskó Péter, hanem a másik
három színész is remekel.

Az Elint alakító Tímár Évának a ren-
dezés korlátozottabb mozgásteret enge-
délyez. Nincs mód és idő eljátszani a
férfi felett uralkodni vágyó strindbergi
nőt, a Bergman-filmekből ismert frigid
asszonyt, akit a protestáns nevelés kép-
telenné tesz érzelmeinek őszinte kinyil-
vánítására. Csiszár rendezésében Tímár
Éva szerepének három - igaz, legfonto-
sabb - mozzanatát állíthatja előtérbe.
El kell hitetnie velünk és személyi-
ségjegyei képesítik is erre hogy olyan
vonzó asszony, akinek elvesztését Martin
katasztrófának érezné, és akinek sze-
retetéért versenyezve a két fia egymást
gyötri. Martinhoz fűződő kapcsolatában
pedig azt kell kifejezésre juttatnia -- és
ezt meg is teszi -, hogy belefáradt a
küzdelembe, nem hisz többé férje fogad-
kozásainak. Tudja, ott kellene hagynia
Martint, de már ehhez sincs ereje. Ma-
radék energiáit arra próbálja koncent-
rálni, hogy segítsen legkisebb fián, aki-
nek pubertáskori zavarai mélységesen
aggasztják.

A. két fiú szerepe közül Georgé az
egyszerűbb. Bregyán Péternek nem is
okoz nehézséget, hogy egy érzelemvilá-
gában nem különösebben differenciált ,
vad indulataitól vezérelt, brutalitásra
hajlamos, primitív munkásfiút jelenítsen
meg, aki elkeseredésében és haragjában
arra is kapható, hogy apját félholtra
verje. O képviseli a drámában a durva
férfierőt, részben ezért is taszítják öccsé-
nek feminin vonásai, feltételezett homo-
erotikus hajlamai.

A legnehezebb feladatot Mihályi Győ-
zőnek kell megoldania. A tizenhat éves
kamaszt persze neki sem tudjuk elhinni,
de élvezzük azt, hogy kitűnő színészként
e l j á t s s za a kamaszt. Az előadás meg-emelt,
stilizált naturalista játékmódja meg is
engedi ezt a szerepfelfogást. (Nehéz is
lenne egy olyan tizenhat évest talál-ni, aki
a szerephez szükséges játéktudással
rendelkezne.)

David szerepe biztos egyensúlyérzéket
kíván. Egy kiforratlan embert kell meg-
formálni, akiben jelentkeznek ugyan a
honi >>erotikus hajlandóságok, de akiben,
mint azt ábrándjai jelzik, él a vágy a
kemény férfiasságra. A csodált szemé-
lyiségminták közt a revolverhős és a
bokszbajnok is szerepel. O az intellektuel
a családban, és ez nemcsak zenei
érdeklődéséhen és általános műveltségé-
ben mutatkozik meg. (5 az egyetlen,
akinek közéleti érdeklődése is van, aki-
nek szemhatárát nem zárják le az otthon
falai. Ezt jelzi az az izgalom, amivel a
halálra ítélt amerikai író, Caryl Chessman
ügyét köve t i . Ugyanakkor David olyan
gyengének, bizonytalannak, veszé-
lyeztetettnek érzi magát, hogy nem mer
kilépni az otthon falai közül. Intellektuel
igényessége ellenére sem képes el-végezni
az iskolát, munkát sem hajlandó vállalni.
Lelki érzékenységét, sebezhetőségét
durvasággal, agresszivitással kompenzálja.
Kudarcokra ítélt ember, és ezt tudja
magáról. Mihá lyi Győző mélyen átélt és
gondosan kimunkált alakításában
plasztikusan bontakozik ki David
ellentmondásos egyénisége.

Az északiak neonaturalista dráma-
irodalmának sorozatos bemutatása gyü-
mölcsöző vállalkozásnak bizonyul. A
miskolciak Csiszár Imre vezetésével
szinte a tökélyre fejlesztettek egy já-
tékstílust, a megemelt, stilizált natura-
lizmust, és ezzel nemcsak a modern
drámairodalom egy fontos irányzatával és
annak jelentős alkotásaival szembe-
sítenek, hanem egy új színházi stílussal is
gazdagítják a hazai színjátszás palettáját .
Reméljük, kitartanak e vállalkozásuk
mellett, és sikeres előadásukban ennek az
irányzatnak más, Európa-szer-te híressé
vált darabjait is - többek között Norén
újabb drámáit - színre viszik.

Lars Norén: Az éjszaka a nappal anyja
(Dunaújvárosi Bemutatószínpad)

Fordította: Osztovits Cecília. D í s z l e t -

j e l m e z : Csiszár Imre. Szcenikus: Varga György. A
rendező munkatársa: Mixtay Péter. Rendezte:
Csiszár Imre.

Szereplők: Blaskó Péter, Tímar Éva
Bregyán Péter, Mihályi Győző .

RÓNA KATALIN

Csak dünnyögünk

A Színházkomédia
a debreceni Csokonai Színházban

És megint dünnyögünk, mint a legyecskék
az igásló segge körül, ahogy Bengt
Ahlfors a kritikusokat jellemzi
Színházkomédia című játékában.
Dünnyögünk - mert ez a hivatásunk. S ha
dünnyögünk, ha magunkra vettük a
finomnak aligha nevezhető kitételt, úgy
viselnünk kell majd azt a vádat is: a
sértettség, netán a humor hiánya iratja az
elmarasztaló sorokat. Pedig csak arról van
szó, hogy az előadást figyelve
minduntalan a „cipész maradjon a
kaptafánál" mondás járt az eszünkben.
Nem mintha nem akadná-nak példák arra,
hogy kritikus is írt már jó darabot, még
inkább - s ez mostanában újra divat -,
hogy színész rendezésre adta a fejét,
sikerrel.

A debreceni Csokonai Színház
vállalkozása azonban nem eme szabályt
erősítő kivételek közül való. És ez azért
érdemel különös figyelmet, mert a darab
épp azokról szól, akik létrehozzák a csupa
„nagybetűs" színházat. Hihet-nők, ők
ismerik igazán magukat, s ebből az
ismeretből igazi színház születhet. S hogy
ez mégsem így történik, annak egyetlen
oka van: a felszínesség. Hogy az
ábrázolandó világnak, esetünkben a
színháznak csak a színe, külső máza
jelenik meg a drámában. Ami,
bármily életszagú, igazságlátszatában
mégiscsak felszíni réteg maradt. Egy a
közönséget mindig izgató beltenyészet
legfölső rétege, megnyilvánulásainak
legegyszerűbben gesztusokkal ábrázol-
ható módja mutatódik föl anélkül, hogy
igazán meggyőzne önmaga igazságáról,
hitéről. Csak elöljáróban néhány példa: ha
a darab hitelesítené a rendezőnő
tehetségét vagy a színpadon megjelenő író
drámateremtő képességét, ha lenne
egyetlen tehetséges színész a megidézett
színházban, ha a születendő mű vissza-
menőleg meggyőzne a kritika méltatlan
hangjáról, ha nem éreznénk úgy, lehet oka
az igazgatói tanács kétségének. ha .. . Es
még sorolhatnánk azokat a
körülményeket, melyek külön-külön, de
együttesen is azt sugallják, hogy a mű-
sorfüzetben írt szép idézet: „Egyedül a
színház becsületes, minden más csak



színház", éppoly üres frázis, mint azok,
amelyek közül három órán keresztül
röpködnek a színészek szájából egy
helyenként valóban megnevettető, de egé-
szében meglehetősen üres belterjességgel
szóló drámában.

A huszadik század drámairodalmában
nem ritka az alkotás, amely a szín-ház
hátterével, világával, a mű születésének
folyamatával foglalkozik. Az alkotásban
részt vevők sorsával, belső életével,
mindazzal, ami már nem kerül a közönség
elé. Ami a csillogás, a reflektorfények
beragyogta színi világ mögött van. Az
alkotás lázával, a gyötrődéssel és a
kínlódással, a küzdelemmel a szerepért és a
szereppel, az azonosulással, az egymásért,
egymás ellen folyó harccal, a szeretettel, az
egy-mást marással. Mindazzal, ami valójá-
ban közvetlenül nem érinti a nézőt, amihez
semmi köze nincs, de ami áttételesen
mindig is hat egy előadásra, ami mindig
izgatta és izgatni fogja azokat, akik nem
láthatnak a kulisszák mögé. A valóság és a
képzelet világa fonódik itt össze, hogy
megszülessék belőle a színház valósága.
Kiteljesedjék benne mindaz: ember és élet
egésze, amiért a színház mindannyiunk
számára fontos.

De fontos-e igazán azoknak, akik lét-
rehozzák? Vagy csak a csillogó maga-
mutogatás a lényeg? Bengt Ahlfors nincs
túl jó véleménnyel a színház alkotóiról.
Több benne a gúny, mint a megértés.
Iróniája is csak a felszínen mozog. Csak a
színészek kicsinyes ügyeskedéseiről,
exhibicionizmusáról, szerelmi csetlés-
botlásairól, a rendezőnő
frázisokkal, pufogtatásokkal megjelenített
alkotókedvéről, az elsődrámás író
formálisan jelzett nem tudni miért
alkoholista hippilétéről, az ügyelő ironikus
rezonőrségéről beszél. Holott még a
komédia keretén belül is megadatott volna
számára, hogy a színpadi alkotás
születésének valóban a mélyére hatoljon, s
azokat a belső törvényszerűségeket és
esetlegességeket, lehetőségeket és
lehetetlenségeket mutassa meg, a maguk
teljességében és hitelében, amelyek a
színház beltenyészetét jellemzik.

Megadatott volna számára, hisz Bengt
Ahlfors bizonyára jól ismeri a színház
világát. Hisz ugyan kritikusként kezd-te
pályáját, utóbb azonban dolgozott
diákszínházban, majd írni és rendezni
kezdett. Egy commedia dell'arte stílusú
musical után színre vitt Shakespeare-t,
Moličre-t, Brechtet, megrendezte saját
darabjait is. Évekig művészeti vezetője

volt Helsinkiben a Svéd Színháznak.
Felesége színpadi rendező. Bengt Ahlfors
tehát benne él a színházban, együtt él a
színházzal, nemcsak afféle külső
szemlélője, mint nem egy drámaíró társa,
aki nála mélyebben foglalkozott színpadi
alkotásában a teát-rumok életével. S hogy
ennyi helyzetismerettel Bengt Ahlfors
mégiscsak felszíni szemlélője maradt saját
világának, annak valószínűleg a túl sokat, a
mindent megmutatni akarás vágya az oka.
Talán éppen ebbe a komédiába akarta
mindazt belesűríteni, benne ősszesűríteni,
amit a színház világáról tud, gondol. S
ezért, hogy minden csak üres fecsegés
marad. Ezért, hogy az ötletek sora egy
ideig tán még elszórakoztat - különösen
azokat, akik maguk is részesei ennek a
világnak -, utóbb azonban minden
jelentéktelenné válik, kiürül a tartalom. S
marad az üres-járat, mígnem eljutunk a
végkifejlet, a sikert érző színész
magatartását kutató, fájdalmasnak tetsző
utolsó nagy szólamig: a rendezőnő
álfilozofikus meditálásáig, amely
váratlanul s idegenül csatlakozik az eleddig
komédiát mutató formához, sötét
tónusokkal igyekezve a látszatmélységbe
hatolni.

Mi az, amire a színház vállalkozhat, amit
a rendező tehet efféle komédiával?
Mindenesetre következetesen vállalnia kell
az írói elgondolást: ez az útja a színház
színpadi láttatásának. A rendezőnek,
Márton Andrásnak ezúttal ezt annál is
inkább vállalnia kellett, mert maga
„szállította" a művet a debreceni Csokonai
Színháznak. S vállalásában,
vállalkozásában benne volt, hogy a finn
drámairodalmat népszerűsítse, megmutassa
a magyar közönségnek, valamint nyilván
úgy találta, Ahlfors témája a magyar
közönséget is érdekelheti. Mindkét
elgondolás igaz és jogos. Talán egy
tartalmában és formájában rangosabb
színpadi mű számára is jobb alkalmat
teremtett volna a rendezői debütáláshoz.

Márton András és finn színésznő
felesége, Márton Maija Liisa közös mun-
kájából született meg a Színházkomédia

fordítása és magyar adaptációja. Márton
András érezhetően hitt a komédiában,
magáénak, a színház egészé-nek vallva a
színházi életet megelevenítő játékot. De
mégsem volt képes arra, hogy rendezőként
- vagy akár magyar színpadra
alkalmazóként - meg-oldja a szöveg
problémáit. Nem kereshette meg a színi
világ mélységeit a

Bengt Ahlfors: Színházkomédia (debreceni Csokonai Színház). Agárdy Ilona és Sárközy Zoltán
(Kalmár István felv.)



drámaíró helyett. Csak arra vállalkoz-
hatott, hogy minél hatásosabban meg-
mutassa mindazt, ami a művön keresztül
fölmutatható a kulisszák világából. Elő-
adása így hiteles harsánysága ellenére is
biztonság nélkű l botladozik. Hiányzik
belőle az a jó értelemben vett rutin,
ami megmenthet az elfáradástól egy
fölszínes komédiát, amely igazán pergő-

vé tehet egy önmagát nehézkesen,
mesterségesen fölgyorsítani igyekvő játékot.

A figurák fölületes-külsődleges
jellemzésének kárát a színészek látják.

Agárdi Ilona nehezen küzd Matilda
frázisaival. Mert hiába a színésznő
akarása, a mindenre elszánt, elhanyagolt és
magát is elhanyagoló minden-
tudó rendezőnő hitét és küzdelmét, végső
űrt érzését nehezen tudja hitelesíteni. A
rossz kis színészecskét torna- és be-
szédgyakorlatokkal, no meg sötét szem-
üveggel jelzi Tihanyi Péter. Elegáns
megjelenéssel és különösebb invenció
nélkül mutatja a „jeles" színész színtelenül
megírt figuráját Fésüs Tamás.
Az egykori primadonna belépőjét többször
is hozza Csáky Magda, de az át-
öltözködésben és a „kacagtató" önis-
métléseken túl vele sem bánik jobban
az előadás. Hol szerelmi bánatában, hol
színpadi háttérbe szorítottságában, netán
súgólyukba kényszerülésében bájosan
szomorkodik, néhol hisztériázik a kis
színésznő szerepében Simon Mari. Sziki
Károly kizárólag külső megjelenésében véli
föllelni az elsődrámás író fi-

guráját. Bölcsességeket és aforizmákat
kínál a filozofikus kedvű ügyelő számára a
darab. Sárközy Zoltán igyekszik
csipetnyi iróniával fűszerezni alakítását.
Az előadás legüdébb pillanatait az igazí
kívülálló, a nézőből súgóvá, „valódi
színházi emberré" avanzsált, a próbán sálat
kötögető háziasszony megformálója, Tikos
Sári adja.

Dünnyögünk, mondogatjuk a magunkét.
S tán egyszer a színház is el-hiszi, hogy
csak az igazi gondolatok - legyenek akár
komédiai formába öntve

fogalmazódhatnak lényeges előadássá.

Bengt Ahlfors: Színházkomédia (debreceni
Csokonai Színház)

Fordította és magyar színpadra alkalmazta:
Márton András és Márton Maija Liisa.
Díszlet: Kasztner Péter. Jelmez: Greguss
Ildikó. Rendező: Márton András m. v.

Szereplők.: Agárdy Ilona, Sárközy
Zoltán, Tihanyi Péter, Fésüs 'Tamás,
Simon Mari, Csáky Magda, Tikos Sári,
Sziki Károly.

PÓR ANNA

„Merj szeretni, gyűlölni"
Prokofjev-Seregi Rómeó
és Júlia-balettje az
Operaházban

Shakespeare R ó meó és Júliájának magyar
nyelvű fordítása, hiteles tolmácsolása meg-
megújuló, befejezhetetlen irodalmi
próbatétel. Utoljára 1952-ben. mintegy két
évtizeddel Kosztolányi után Mészöly
Dezső új változatot hozott létre (Miért
fordítottam le a Rómeó ér Júliát?), mert
úgy látta, a Nyugat arisztokratikus
szemlélete, amely különválasztotta
Shakespeare-ben a költőt a színpadi
szernőtől, hatott Kosztolányira is.
Fordítása költői, de nem igazán drámai,
elsikkad benne a mű lényege: a fiatalok
harca,

„Mészöly Dezső a Rómeó és Júlia-
fordítással Kosztolányi Dezsőt hívta ki -
akarata ellenére - párbajra" mondotta
Németh László 1954-ben). „Látszatra
kissé igaztalan ez a párbaj, hiszen az utód
az előd minden megoldását ismeri. A
fordítás értéke azonban végeredményben
nem azon múlik, amit az egyik fordító a
másiktól átvett, ha-nem az egész mű
súlyán, légkörén, villódzásán." Mindez
önkéntelenül akkor jutott eszünkbe,
amikor Prokofjev Kő-meó és Júliájának új,
Seregi-féle változatával és a körülötte
észlelhető sza lmai vitákkal találkoztunk.

Seregi is, úgy látszik, ugyancsak „aka-
rata ellenére" hívta ki párbajra Lavrovskij

negyven év előtti világhírű koreográfiáját.
„Az utód az előd minden megoldását
ismeri" ... épített is rá, vitatkozott is vele
... ;ím az új változat „értéke nem azon
múlik", amit egyik koreográfus „a másiktól
átvett", vagy éppen ellenkezőjére fordított,
„hanem az egész mű súlyán, légkörén,
villódzásán." Nos, aki imigyen az
előzményektől (Lavrovskijtól és Seregi
korábbi mű-veitől is) függetlenedve ül he
a néző-térre, azt némi esetleges
fenntartások ellenére is feltétlenül magával
ragadja Seregi hévvel-szenvedéllyel,
gazdagon áramló koreográfiai-rendezői
leleménnyel megteremtett táncdrámája.

Megvallottan Zefirelli filmje, a minden
gátat áttörő gyermekszerelem, és Zefirelli
reneszánsz látomása tartotta bűvöletében.
Úgy tűnik végül is, Seregi Shakespeare
fiatalkori drámáján

keresztül a reneszánsz világ életérzéséről,
a magára ébredő ember féktelen
életvágyáról,. szerelem és gyűlölet hir-
telen felizzásáról akart szólni. Roman-
tikamentesen akarta megmutatni a pogány
életőröm, a dúsan áradó szépség és
dermesztő, vérengző indulatok nyers
ütközését. Eszköztárában fellelhető
Lavrovskij klasszikus koreográfiai
modellje mellett, mai fiatalabb koreog-
ráfusok modern eksztatikus hatásaival
egyetemben, az olasz film novo
realizmója, naturalista, verista képek és
Andrzej Wajda fájdalmasan sokkoló
költői látványhatásai is. Ihletetten egyéni
mozzanatok áradása és olykor itt-ott má-
sodlagosabb hatáselemek összessége te-
szik jellegzetesen 85-ös Seregi-művé az új
Rómeó-balettet.

A rendezői-koreográfusi koncepció
kulcsa kétségtelenül Júlia alakjának a
megfogalmazása. Seregi a feltűnően fiatal
Volf Katalin kiválasztásával a gyermeki
báj és a szinte átlátszóan vékony
megjelenés hangsúlyozásával, a szenve-
délyes, bátor leányalakot egyben vibrálóan
egzaltált mai teen-agerként is lát-tatja.
Mintha Seregi egyik előzetes val-
lomásában megfogalmazott mottója:
„Foggal, körömmel harcolj a szere-
lemért", ebben az agresszivitásig feszített
törékeny gyermeklányban öltene testet.

Lavrovskij balettjének egész világa
Ulanova Júliájának egyszeri, utánozha-
tatlan, sugárzó tisztaságú személyiségére
épült. A gyermeklányból szenvedélyes
asszonnyá váló, nemes visszafogottsággal
a mélyben zajló vihart sejtető tragikus
ulanovai leányalak lírai pátoszaból
Sereginél mai, érdesebben viharzó „tavasz
ébredése" lett.

A szavakban megfogalmazhatatlan belső
történéseket direkt mozgásokban kivetítő
koreográfiai jellemzés vált ki némi
meglepetést. A rákényszerített házasság
ellen tiltakozó kislány szinte fúriaszerűen
ugrik neki anyjának, majd a földön ülve a
közeledő felé rúg lábával, mint a sarokba
szorított vad-macska. Ezek az aktív,
agresszív vonások élővé, szinte sokkolóan
maivá te-szik a lányalakot, amely
ugyanakkor a zárkózottabb,
mértéktartóbb női tartás feladásával
nyilván kicsit egysíkúbbá válik, veszít
tragikumából is.

Már az első bemutatkozásnál, ami-kor a
dajka a konyhában reggelizteti a kislányt,
az elkényeztetett makacs gyermek maga
mögé dobja a tányért. senki meg nem
rója, és később a dajka


