
állnak össze rendszerré, ezért az egzisz-
tencializmus emberének „idegensége"
többnyire a színészeknek szerepüktől való
idegenségében jelenik meg, ami abból
adódik, hogy nem találhatják helyüket és
funkciójukat a színjáték egészében.
Poszeidón (Sinkovits Imre) és Pallasz
Athéné (Csernus Mariann) szerepe
retorikus szövegmondásból áll; Szemes
Mari nem talál rá Andromache valódi
érzéseire, sem a többi szereplővel való
kontaktusra; Béres Ilona Helenája az
álnok, hódító asszony sablonjaiból
építkezik. Oszter Sándor Talthybiosza -
bár néha a részvét emberi hangján szólal
meg - nem több, mint hírnök, és Csurka
László Menelaosza sem árul el semmit a
győzők és a győzelem természetéből,
megmarad a szöveg illusztráló
ábrázolásánál.

A trójai nők kara (Hámori Ildikó,
Marsek Gabi, Pregitzer Fruzsina, Soproni
Ági, Tóth Éva) sem kap lehetőséget a
drámai feszültség felizzítására; el-
szigeteltségük, külön-külön „börtönbe
vetettségük" lehetetlenné teszi, hogy
valóságosan megnyilvánuljanak, vagyis
betöltsenek valamiféle funkciót.

Más drámák is épülnek igazán végletes
elszigeteltségre és (látszólagos) passzi-
vitásra, gondoljunk csak Maeterlinck:
Vakok című művére. Ott az elszigeteltség
és a passzivitás ráadásul explicit módon is
ábrázolódik, mégis, csak akkor lehet jól
eljátszani, ha emögött a környezet és
egymás rezdüléseire való bonyolult
reakciók és érzések eleven, „cselekvő"
dialógusa jelenik meg, külön-ben elvész a
darab lényege.

És pontosan ez a tétje a Trójai nők
előadásának is - a sokféle ötlet és a
széthúzó elemek között elvész a lényeg.
Vámos László rendezését az aktualitás
félreértése határozza meg, és ezért látunk
egy érzelmekre hatni akaró, de meg-
fogható gondolati irányvonal nélküli
eklektikus előadást, melyben leginkább az
tűnik fel, ami hiányzik.

Euripidész: Trójai nők (Nemzeti Színház)

J. P. Sartre átdolgozását magyar színpadra
alkalmazta: Illyés Gyula.

Rendező: Vámos László. Díszlet: Csányi
Árpád. Jelmez: Schäffer Judit, Zene: De-
csényi János. Dramaturg: Emődi Natália. A
rendező munkatársai: Dávid Zsuzsa és
Galgóczy Judit f. h.

Szereplők: Sinkovits Imre, Csernus Mari-
ann, Psota Irén, Törőcsik Mari m. v., Béres
Ilona, Oszter Sándor, Csurka László, Sze-
mes Mari, Hámori Ildikó, Marsek Gabi,
Pregitzer Fruzsina, Soproni Ági, Tóth Éva
és a Nemzeti Színház stúdiósai.

DÉVÉNYI RÓBERT

Élektra, haragszol még?

A Stúd ió K bemutató ja

Az Élektra-történet, ez a több ezer éves
csodálatos mítosz a kizökkent idő hely-
retolásának elkerülhetetlen szükségessé-
géről két csillagállásban különösen ak-
tuális. Az úgynevezett forradalmi hely-
zetekben, amikor diadalmas reményt
nyújt, hogy bármily legyőzhetetlennek
tűnik is a bitorló, meg vannak számlálva
percei. És a forradalmi szélcsendek idején,
amikor is szigorú önvizsgálatra késztet, és
bármily fájdalmas is, kijelöli a kényszerű
kompromisszumok határait.

Ha csak az utóbbi tíz-tizenöt év magyar
Élektra-feldolgozásait vesszük számba,
nyilvánvaló, hogy Gyurkó parabolája, de
különösen Jancsó filmje és Paál István
legendás kompilációja a szegedi JATE
amatőrjeivel az 1968-as „engedet-lenségi
mozgalmak", illetve a hazai szellemi-
politikai megtisztulás és újat akarás
jegyében születtek. Ezzel ellentétben Pósa
Zoltán nemrégen publikált „színházi
regénye", az Ama tőrök ugyanerről az
Élektra-kultuszról már a „nézz vissza
cinizmussal" kiábrándultságával szól. És e
két pólus között ott a Tanulmány Szín-ház
középkorira visszastilizált históriás
számvetése (Magyar Élektra), hogy a vár-
színházi hivatásos produkciót itt ne is
említsem.

A Stúdió K Élektra-változata is szem-
betűnően post festam jellegű. És aligha
van együttes, amelynek erre a visszate-
kintő elemzésre inkább ajánlólevele volna.
A Fodor Tamás vezette hajdani
alkotóközösség a színházi (és persze
szellemi) forradalom legelszántabb sza-
badcsapata volt. A legjobb értelemben vett
avantgarde, amely olykor egymagában,
társtalanul is képes volt izgékony
társadalmi akusztikát teremteni a legne-
hezebben megválaszolható kérdések köré.
És milyen kénköves égiháborúkat ka-
varva! Ma már szinte felfoghatatlan, miért
minősítették rendre kemény prog-
resszivitásukat agresszivitásnak, miért
ütöttek újra meg újra a szájára mind-
azoknak, akik színpadi megnyilatko-
zásaikban egy alternatív, underground
színházkultúra lehetőségeit üdvözölték.
Többet packáztak velük, mint az egész

magyar amatörizmussal együttvéve' (Ami
pedig nem kevés!)

Megérte? És egyáltalán: kikerülhető lett
volna? Lehettek volna simulékonyabbak,
körmönfontabban taktikázók? Ami pedig a
jelent illeti: fontos-e még valakinek, hogy
a viharok elültén se veszítsék el arcukat?
E kérdések még izgalmasabbak lettek
azáltal, hogy a mér-legelő igazságtevésnek
már csak Fodor Tamás a letéteményese.
Az alkotóközösség felbomlott,
molekulákká robbant, a diaszpóra ma már
hivatásos színházakban vagy maga vezette
új társulatok élén keres boldogulást. És
Fodor Élektrájának talán legnagyobb
csodája, hogy a vívódást az új, „második
generációs" együttesébe is át tudta
örökíteni.

Természetesen a fentiekkel korántsem
azt állítom, hogy az előadás csak azok-ra
tartozik, csak azok érthetik, akik ismerik a
Stúdió K történetét. Inkább a mögöttest
próbáltam érzékeltetni. Ami felhangosítja
néhányunkban a tulajdonképpen mindenki
számára egyszerű kérdésfeltevést: Mi a
hatalom és az erkölcs viszonya?
Megidézhető-e a hatalom az erkölcs
ítélőszéke elé? Vagy a politika morálját
számon kérni merő naivitás? A tudatlan
tömeg gyermeteg antropomorfizmusa?
Másfelől: ha a hatalom természetrajzához
hozzátartozik, hogy csak a legvaskosabb
realitásoknak engedelmeskedjék, miért
hajtana fejet erkölcs-bírái előtt, miért
hajlana jó vagy rossz szóra?

Hogy ezt a feloldhatatlan ellentmondást
teljes mélységében feltárja, Fodor Tamás
nem egyetlen, ennek vagy annak az
Élektra-drámának rendezői olvasatára
támaszkodik. A Vázlatsor több szerzős
mű, a színlap szerint Aiszkhülosz, Hof-
mannstahl, Giraudoux, Sartre és Sarkadi
Imre, valamint forgatókönyvíróként Fodor
közös alkotása. (E megállapítást a
következőkben finomítani igyekszem.) A
források különbsége ugyanakkor nem
jelent stiláris vagy világnézeti eklektikát.
Nem arról van szó, hogy Fodor közös
nevezőre erőszakolja az archaikust a
szecesszióval, a freudizmust az eg-
zisztencializmussal. A különböző lelő-
helyű részletekből egységes cselekményt
alakít ki. E dramaturgiai konstrukció
szerkesztési teljesítménynek is imponáló.

A brechti epikus színházra emlékezte-tő
stációkból végül is a következő mese áll
össze:

Agamemnon győztes hazatérésének és
tisztázatlan halálának ötödik évfordulóján
Élektra botrányba fullasztja a szo-



kásos gyászceremóniát. (1) Ugyanezen a
napon egy vén Koldus tűnik fel Argoszban,
akiben a palota cselédsége a hajdani fürdő
fűtőjét véli felismerni. (2) Az
eseményektől felzaklatott Klütaimnésztrát
tisztálkodómedencéjében rosszullét fogja
el. Szemére hányja kisebbik lányának,
Khrüszothemisznek és a gyermekek
dajkájának, hogy némaságukkal hitelt
adnak Élektra hőbörödött vádjainak. (3)
Aigiszthosz elégedetlen készülő
szoborképmásával. Nem kíván félistennek
látszani. Ragaszkodik hozzá, hogy kegyelt
szobrásza egy tökéletesen élethű
gipszmásolattal őrizze meg vonásait. (4) A
Koldus felfedi kilétét a testvérpár előtt.
Pontos leírását adja a véres eseményeknek,
amelyeknek a fürdő kéményéből kényszerű
tanúja volt. (6) A királyi pár tęte ŕ tęte-je a
medencében. Klütaimnésztra attól tart,
hogy Aigiszthosz elhidegült tőle. Bűntársi
célzásokkal igyekszik szerelmet zsarolni
tőle. (7) Oresztész megérkezik a városba,
és nyomban viszonyt sző a Szobrász
ágyasával. Egy véletlen elszólás
következtében kénytelen azt hazudni, hogy
Oresztész meghalt. A hír futótűzként terjed
el az argoszi asszonyok ajkán. (8)
Klütaimnésztra fia halálának hallatán
idegrohamot kap, elűzi magától Aigisz-
thoszt, majd felfogva, hogy nincs más
támasza, jobb belátásra tér. (9) Aigiszthosz
parancsot ad, hogy a biztonsági szolgálat
produkáljon egy ál-Oresztészt. Elfognak
egy hontalan csavargót, és egy brutális
homoszexuális attak fenyegetésével a
Szobrász közreműködésével - sikerül
betörni őt a feladatra. (10) Öccsük
halálhírére Élektra rá akarja venni
Khrüszothemiszt, hogy vállalják magukra a
leszámolást. Húga visszaretten a tettől, így
Élektra magára marad. (11) A biztonsági
szolgálat főnöke igyekszik az ál-Oresztészt
igaziként felismertetni a palota cselédeivel,
de csak fel-korbácsolja a kedélyeket. (12)
Az igazi Oresztész mint phokiszi hírnök
beszámol a királyi udvar jelenlétében a
halálos kimenetelű kocsibalesetről.
Bizonyos kételyek merülnek fel, ezért
őrizetbe veszik. Aigiszthosz parancsot ad,
hogy a hírnök a nagy nyilvánosság előtt
vegye el Élektra szüzességét. (13)
Aigiszthosz felavatja saját szobrát. A
Csavargó mint ál-Oresztész hülyét csinál a
biztonsági szolgálat főnökéből. (14) Az
igazi Oresztész, akit csak egy fal választ el
nővére vackától, kopogással fedi fel kilétét.
(15) A biztonsági szolgálat főnöke, látva az
erőviszonyok végzetes módosulását, fel-

ajánlja segítségét Élektrának egy eset-
leges merénylet előkészítésében. (16)
Klütaimnésztra fia kegyelméért könyö-
rög. Oresztész erőtlen a bosszúra. (i7)
Khrüszothemisz öngyilkosságba próbál
menekülni elviselhetetlen meghasonlása
elől. A Csavargó megakadályozza ezt, és
szeretné a határon túlra menekíteni a
lányt. (18) A biztonsági szolgálat főnöke,
hogy működése nyomait eltüntesse,
végez a Csavargóval. (19) A Szobrász a
Koldussal kocsmázik. A bor megoldja
nyelvét, piszkolja gazdáját, de önmagát
szemen köpnie nehezére esik még. (20)
Aigiszthosz betör Élektra háló-vackába.
Szexuális fellépésével igyekszik
bizonyítani, hogy a lány eszeveszett
gyűlölete az elfojtott szerelem fonákja,
aminek tudatosításával nem lesz nehéz
mindannyíoknak helyet találni az új po-
litikai konstellációban. Elektra Oresz-
tészért sikolt. Az általános leszámolás,
amelybe férje védelmében Klütaimnészt-
ra is belekeveredik, a királyi pár szörnyű
pusztulásával végződik. Oresztész egy
vasajtóval a szó szoros értelmében
agyonveri őket. (21)

E futólagos tartalmi ismertetésre nem
csak azok kedvéért vállalkoztam, akik
nem látták az előadást. De talán így
követhető a gondolatmenet, a kitalált
vagy elkölcsönzött szituációk összefűzé-
sének logikája. Dramaturgiailag az így
nyert forgatókönyv afféle körkép, állapot-
rajzok mozaikja. Segítségükkel szinte
komótosan járható körül: milyen az
uralkodói bűnnel mocskolt Argosz pol-
gárainak közérzete. Külön-külön és
együttvéve. Fent és lent. Tettesekként,
cinkosokként, haszonélvezőkként vagy
egyszerűen együtt élve az igazsággal.

A helyzetelemzés precíz, árnyalt és
méltányos is. Ebben a józan megköze-
lítésben senki sem látszik elvetemült
gonosztevőnek, de glóriával övezett
megváltónak sem. Így Aigiszthosz sem
mindenre elszánt, hatalmában kéjelgő
zsarnok. Tulajdonképpen egy jottányival
sem húzza szorosabbra a gyeplőt, mint
azt az államérdek, a nyugalom biz-
tosításának önvédelmi reflexe megkíván-
ja. (Fodor ezt koncepciója oly sarkalatos
elemének tudja, hogy a rendelkezésre álló
szöveganyagból a próbák során törölt
mindent, ami a túlkapásokra utalna.) Nem
is szeret a történelmi személyiség
pózában tetszelegni: bizalmas körökben
leplezetlenül hangoztatja, hogy karrierjét
a leghétköznapibb körülményeknek
köszönheti. Ellenfele, Oresztész cingár
antihős. A politikai események

sodrába is csak alkalmi szeretőjének tett
hebehurgya fogadkozásai kényszerítették.
Valami fékezhetetlen bosszú-vágy sem
buzog benne, a győzelem egyszerűen a
trónörökösi karizma következtében
jóformán az ölébe hull. A de-mitizálás
fakó fényei esnek a többi szereplőre is. A
nervőz Klütaimnésztrára. Az infantilis
ambivalenciák között vergődő
Khrüszothemiszre. Az erős ágyékú, de
egyebekben a hülyeségig fogyatékos
kurzusművészre. A beszűkült-szekálós
Élektrára. És mind a többiekre, akár bírják
rokonszenvünket, akár nem. Figyelemre
méltó többlete a szerkesztés-nek, hogy a
drámairodalom különféle ég-tájairól
verbuvált mellékfigurákból még egy
görög kórust is képes kiállítani, az
„istenadta nép" nyugtalan meghu-
nyászkodásának érzékeltetésére.

Különös, hogy e keserű szemlélet
ellenére a hatás mégsem kiábrándító.
Miközben Fodor elutasít minden önál-
tatást, egyben határozottan húzza meg azt
a kört, amin belül nincs alku. Ahonnan
tisztességfogalmait ez a generáció
merítette. Amelyik nemzedék hi-
deglelősen sikoltana ma is Aigiszthosz
negédes közeledésére!

A vázolt konstrukció egy fontos ponton
mintha nem bírná ki a logika
teherpróbáját. Oresztész halálhírére
ugyanis Aigiszthosz két egymást csaknem
kizáró módon reagál, két különböző
manipulációs stratégiát alkalmaz. Egy-
felől kapóra jön neki a „baleset", hiszen
így a véletlen elvégzi helyette a piszkos
munkát, nem neki kell az utolsó legitim
trónvárományost láb alól eltennie. E
szemszögből nézve célja, hogy Oresztész
eltűnését a politikai porondról a
legszélesebb nyilvánosság tudomására
hozza. Másfelől viszont mintha ellenfelé-
nek váratlan halálhíre kuszálná össze
reményeit, amit egy ál-Oresztész fellép-
tetésével azonnal meg kell cáfolni, ne-
hogy a kiegyezéses konszolidáció esélyei
csökkenjenek. Mindkét gondolatmenet
követhető, de párhuzamosításuk inkább
zavart okoz az „egy motívum több, mint
kettő" dramaturgiai igazságát igazolva.
Hogy Fodornak nehezére esik választani,
az az idevonatkozó jelenet helyértékének
bizonytalanságában is meg-mutatkozik. Á
korábbi változatban az ál-Oresztész
belbiztonsági felkészítése a játék elejére
került, mintegy az alap-szituáció, a
mechanizmus érzékeltetésére. Később
ugyanez a momentum már kényszerű
ellenlépés a gyors terjedéssel fenyegető
politikai hisztéria megfékezésé-



re. Nem vitás, hogy a labilitás, a képek
sorrendjének változtathatósága bizonyos
határok között szándékok. A produkciónak
eleve nincs véglegesre csiszolt formája,
estéről estére új konstrukciók kipróbálására
is mód nyílik.

Ami mármost a játék színpadi meg-
jelenítését illeti, az Élektrával Fodorék
mintegy összegzik korábbi törekvéseiket.
A Stúdió K alternatív színházi, avantgarde
aspirálóit a hagyományos játéktér-nézőtér
viszony elutasítása jellemzi. Ha jól
emlékszem, a korábbi együttes először a
Woyzeckben szakított az aktív színpad-
passzív befogadó dichotómiájával,
megteremtve egy olyan processziós
játékformát, amelyben a néző helyét
változtatva, a szimultán színhelyek
bebarangolásával kísérhette figyelemmel az
eseményeket. (Később eb-ben számos
követőjük akadt.) E sajátos térviszonyok
kialakulásában jelentős szerepet játszott,
hogy a Stúdió K társulatának nem állt
rendelkezésére hagyományos
színházépület, így semmi értelme nem lett
volna a nem színházi funkciójú
helyiségeket színházutánzatnak kiképezni.
Sőt. Kézenfekvőnek tűnt, hogy
minuciózusan alkalmazkodjanak a
befogadó helyiség kínálta térformákhoz,
mintegy hivalkodva annak hitelesítő -
olykor szupernaturalista - lehetőségeivel.
(Lásd Genet Á balkonját a HVDSZ
Művelődési Otthonban!)

Az Óbudai Gázgyár Művelődési Ott-
honába szállásolva a Stúdió K egy sza-
bályos, kukucskálószínpados kultúrterem
birtokába jutott, ahol a kiscsoportos
befogadásra irányuló kísérleteiket folytatni
képtelenség lett volna. Betelepítettek tehát
a színpadra egy szoba-színházat,
leválasztva a portálon kívül eső nézőtér
széksorait, a mintegy ötven-hetven fős
közönségnek is a játék-téren szorítva
helyet. Ez a térszerkezet tért vissza
makacsul Füst Milán Ca

t
ullusában, a

Középkori komédiákban vagy Mosonyi Alíz
Csipkerózsájában is. De talán nem is a
társbérletiség a dolog lényege, hanem
inkább az, hogy a néző nem semleges
térben, hanem az adott cselekmény
helyszínén gyülekezett, illetve tartózkodott,
mondjuk egy fűszeres italokkal kecsegtető
tengerparti kocsmában, a római költő
asztaltársaként.

Az Élektra-vázlatsor is ezt a játékformát
fejleszti tovább. Az alagsorból érkezve
megint csak a színpadon találjuk
magunkat. Hogy nézői státusunk
elfogadtatik-e, arról semmi bizonyságunk,
tekintve, hogy ülőhely szemlá-

tomást nincs számunkra fenntartva. Cél-
talanul toporgunk, téblábolunk tehát, vagy,
hogy múljék az idő, a büfé-asztalnál
éhünket, szomjunkat csillapítjuk.
Csevegünk ismerőseinkkel. Nézelődünk.
Ám egyszerre csak lent, az elkerített üres
teremben kezdetét veszi valami. Közelebb
lépünk, tolakszunk, próbáljuk magunknak
a legjobb helyet kikönyökölni. A hivatalos
Agamemnon-ünnepséget látjuk. Vagy
résztvevői vagyunk? Mindenesetre ez
utóbbit sejteti, hogy amint kitör a botrány,
már utánunk takarítják a kövezetet a
palota-cselédség asszonyai. Úgy látszik, a
legjobban tesszük, ha odébbállunk.

A közönségnek ez a térbeli helyzetéből
fakadó identifikációs zavara sem egye-
dülálló, hasonlóval már több produkcióban
találkoztunk. De ebben a vizsgálatra és
önvizsgálatra késztető előadásban kü-
lönösen a helyén van. A színészi én meg-
kettőződésének mintájára mintha a nézői
én is megduplázódnék. Egyszerre válunk
szemlélőivé és résztvevőivé az esemé-
nyeknek. Vagy legalábbis eljátszunk e
gondolattal. Érdekel, hogy nézői pozí-
ciómat mint az Ügyhöz való viszonyom
allegóriáját vagy analógiáját élem-e át.
Mint fizető néző zsémbelve ragaszkodnék
műélvezői jogaimhoz, például ahhoz, hogy
leülhessek. Ám nyomban leintem magam:
mégse illenék karos-székből követni a
fejleményeket! Mint ahogy nem a
nézőseregben, hanem a tömegben
elvegyülve aligha bosszankodnék, hogy
nem látok jól, hogy elém áll-nak, hogy
megakadályoznak a voyeurködésben.
Hangsúlyozni szeretném: a Stúdió K nem
a beavatkozó színház avantgarde

külsőségeit forszírozza.
A hetvenes évek említett JATE-
Élektrájában még a palotaőrség fegyveres
rohama volt hivatva forradalmi öntudatra
ébreszteni a báva közönséget. Itt erről szó
sincs. Nem sértik meg nézői autonó-
miánkat, nem provokálnak, nem ragad-
tatnak tettlegességre bennünket. Ránk
bízzák a dolgot. Tudják, hiszik, hogy a
bennünk okvetetlenkedő kérdéseket úgyse
tudjuk elhessegetni magunktól.
Az előadás sajátos légköréhez nagyban

hozzájárul a remek szcenika. Fodor a
huszonegy jelenetet tucatnyi locához rög-
zíti. (A kifejezést a középkori szimultán
színpadtól kölcsönöztem.) Valósággal az
egész Argosz elfér a parányi színpadon.
Imponáló rendben ismerünk rá bo-
lyongásaink közepette Mükéne főterére, a
városszéli kútra, Élektra nyoszolyájára, a
királyi pár tisztálkodómedencéjére, a

romba döntött fürdőház kéménykürtőjére,
a biztonsági szervek vallatókamrájára, a
kocsmára, a szobrászműteremre és a
többiekre. A leleményes térszerkezet
nagyrészt annak köszönheti kifejezőerejét,
hogy mindenestül erre a helyszínre van
kitalálva. Semmi sem marad beját-
szatlanul : drámai funkciót kapnak a vas-
hidak, lépcsők, létrák, portálfalak, de a
színpadi szerelvények is. A natúra át-
értelmezésének különösen ötletes találata
a fülsiketítően döngő színpadi vas-ajtó, a
gyilkos bosszú véletlen adta esz-köze,
vagy a hátfal, amelyen morzézva
Oresztész leleplezi magát Elektra előtt,
merészen elszakadva a mítosz felismerési
jelenetének sztereotípiáitól. Kiválónak
tartom a stilizációs kényszer diktálta
megoldásokat. A dexion-salgó elemekből
egybeszerelt börtönrács, a csobogó vagy a
pecsenyesütő hiánytalanul illeszkedik a
szupernaturalista környezetbe.

Újszerű kifejezőeszközként a video
bővíti a színi arzenált. A játék menetével
párhuzamosan folyik az előadás közve-
títése, amelyet a néző a felfüggesztett
monitorokon követhet. Ez a látvány-
megkettőződés - a színházi és televíziós
kommunikáció frigyesülése - gazdag a
lehetőségekben. Praktikusan a kamera
helyváltoztatásával adják a nézők tud-tára,
hol várható a következő jelenet, és
vonatják meg a szükséges gyűrűt a locák,
illetve a szereplők körül. A monitoron
feltűnő kép kárpótolja a nézőt, ha a
háttérbe szorulva kirekesztődik a színpadi
látványból. De a legtermékenyebb hozama
a kísérletnek, hogy a televíziós
képkivágás nem pontosan ugyan-azt az
információt adja tudtunkra, mint a locán
pergő jelenet. A kamera a maga szűkített
plánjaival kiválaszt, kiemel egy testtartást,
gesztust, szemvillanást, ami kommentálja,
kiegészíti, de olykor vitatja is a színi
megfogalmazás egyértelműsíthetőségét. A
közönségnek így módjában áll összevetni,
együtt látni a két képet, a színész és az
operatőr ajánlatát, és szabadon dönteni
arról, hogy melyiket kíséri figyelemmel.
De hatás-tényezőként említhetném azt is,
ha a kamera minket is figyel, rajtunk is
időz.

Á színpadi és televíziós ábrázolásmód
egységesítése sajátos színészi játékot igé-
nyel. A játékmód nem lehet teátrális,
hiszen a kamera nyomban hazugság-ként
leplezné le. (Ugyanebbe az irányba hat a
zsugorított tér, a színészek „megfogható"

közelsége.) Másfelől viszont az
eszköztelenség nem mehet a szuggesztív
színészi jelenlét rovására.



A produkció meggyőzően kerekedik felül
ezen az ellentmondáson. Fodor követ-
kezetesen a generatív képességekre, a civil
hitelességre, a par excellence ama-tőr
játékmódra szorítja társulatát. Akad-nak,
akik ezt szürkítésnek érzik, és a hajdani
„nagy" Stúdió K felkészültségét kérik
számon elhamarkodottan. Az Élektra
szereplői rutintalanok. (Két-három éve
dolgoznak együtt.) Fodor kiváló
színészpedagógiai érzékkel számol ezzel a
ténnyel, és kovácsol erényt belőle.
Vaskövetkezetességgel tilt bármiféle pó-
zos attraktivitást, ami leleplezné ügyet-
lenségüket. Magukat kell adniok, minden
„színészkedés" nélkül kell létezniök a
keményen megrajzolt rendezői
szituációkban. És ebben nincs is hiba.
Természetesen ez az alapfeltétel csak a
karakterek telitalálatossága révén telje-
sülhet. A nézőt nem a figuraalkotás
igazsága ragadja magával, mint a hiva-
tásos színész láttán, hanem az elementáris
alkatdetermináció. Ilyen szempontból az

Elektra szereplői megdöbbentő pon-
tossággal vannak kiválogatva. A privát
személyiségnek ez a nyilvánvaló primá-
tusa értékesül az Élektrát játszó Illés Edit
vagy a Klütaimnésztrát, Aigiszthoszt, a
Rendőrfőnököt, a Koldust ját-szó Bakos
Éva, Szalay Szabó lstván, Tamási Zoltán,
illetve Csorba lstván Sándor esetében. És
azok a szinjátszók, akik technikailag még
valóban felkészületlenek (Szobrász), vagy
még nincs elég erős atmoszférájuk
(Csavargó, Oresztész), képesek
elfogadtatni magukat a rendkívüli
típusaffinitásnak köszönhetően.

A művészi tálalás háttérbe szorításának
mechanizmusa jól érzékelhető a
kocsiverseny-elbeszélés hangvételében.
Profi színész szájából ez a monológ alig-
hanem pompás előadói teljesítmény,
zengzetes szavalat, Aiszkhülosz örök-
becsű sorainak remekbe szabott tolmá-
csolása. Nos, ezek a jelzők a legkevésbé
sem illenek Czákler Kálmán Oresztészére.
Dödög, makog, keresi a szavakat, a
köznapi beszédhez töri a versforma
frázisait. És a jelenet a generativitás
szintjén - így igaz! Oresztész nem pro-
dukálja magát. Számára egy valószínű-
nek ható történet kiagyalása különösen a
rávetülő gyanú árnyékában - izzasztó
terhelést jelent. Hogy is maradna energiája
a halálhír esztétikai kimunkálására.

Egyáltalán: semmi sem áll távolabb
Fodor szándékaitól, mint hogy szereplőit -

akár a legszínvonalasabb - iro

dalomtolmácsolásra késztesse. Úgy tűnik,
jelenlegi színészpedagógiai kísérleté-nek
középpontjában a shakespeare-i ja-vallat
(„Illeszd a szót a cselekményhez!") új
megközelítése áll. Eszerint a szó, a szöveg
meg sem születhet az akciótól elszakítva,
attól függetlenül, vagyis a verbalízálás is -
bizonyos, nem is olyan szűk határok között
- elmellőz-hetetlen színészi feladat.
Moland, a commedía dell 'arte teoretikusa
valaha így fogalmazott: „a szinész és a
szerző szétválásának természetes alapját az
emberi természet tökéletlenségében kell
keresnünk". Fodor igyekezete arra irányul,
hogy alkotóközössége felülemelkedjen e
gyarlóságon. A jelenet-, de a
szövegalkotást is a színészi, tehát a
próbafolyamatban tárgyiasuló feladatok
közé sorolja. (Ez a kollektív elsajátítás
különbözteti meg a magánfelelősségű
commedia dell'arte színésztechnikától.)

Ez a törekvés már akkor feszegetni
kezdte az ábrázolás kereteit, amikor a
Stúdió K még drámairodalmi remek-művek
színrevitelére esküdött fel. A színészi játék
hagyományos stilizációs konvencióinak
radikális elvetése, a szöveges interakciók
maximális személyes közvetlenségének,
őszinteségének követelménye
egyértelműen tetten érhető volt a
Woyzeckben, a 6-os számú kórteremben,

Élekt ra: I l lés Edi t (S i pos Géza fel vé te l e )

a Leonce és Lénában vagy A balkonban.
De hogy nem érték be ennyivel, hogy
mind határozottabban igyekeztek a szí-
nészi játékba beépíteni a jelenidejűség
kockázatát, azt két szociográfiai rögtön-
zésük, a Patyolat és a Lakótelep bizonyí-
totta. De innen is tovább kellett lépni,
mert nyilvánvalóvá vált, hogy a szöveg-
improvizáció a kivételes verbalizációs
(tehát írói) képességek híján megragad a
felszínen. Kísérletet kellett tehát tenni a
két módszer integrálására, amit már az
utódtársulat végzett él a Csipkerózsika
mesejátékban. A közös megállapodással
rögzített kanavász kijelölte a szituációkat
és ezzel a szükséges dialógustartalmakat.
Attól függően, hogy a színész milyen
mértékben érzékelte helyzetét, tisztázta
törekvéseit, karaktervonásait,
partnerkapcsolatait, úgy csiszolódott-
véglegesítődött a szöveganyag, míg végül
írói igénnyel Mosonyi Alíz öntötte
konstans és ezzel reprodukálható for-
mába. (A visszamenőleges korrekciók,
variánsajánlatok lehetőségét is fenn-
tartva.)

Hasonló munkafolyamat gyanítható a
Vázlatsor esetében, de fordított előjellel.
Az irodalmi forma nem végtermék, ha-
nem kiinduló-, elrugaszkodási pont. A
Stúdió K a felsorolt klasszikusoktól
merített inspirációt, de tolmácsolásukra



még részleteiben sem vállalkozott. Az
elsajátítás folyamatában először lebon-
tották az irodalmi struktúrákat, majd
kreatív fantáziájukkal szervesen növesz-
tették újra. (Természetesen a közösen
megállapodott szituációsorhoz alkalmaz-
kodva.) Az átplántált irodalmi csíra le-
hetett egy karaktervonás, egy kapcsolat
vagy viszonylat, de akár egy összefüg-
géseiből kiragadott szövegfordulat is. A
sündisznómonológ vagy Agamemnon
halálának elbeszélése például Giraudoux
Élektrájában található a Koldus jellegzetes
rezonőrködéseként. Ugyanez a
szöveganyag gyökeresen másképp
funkcionál a módosult szituációban.
Mintha a próbákon valamiféle személy-
azonossági vizsgálat folyt volna, amely
kiderítette, hogy a Koldus nem más, mint
Agamemnon hajdani fűtője, így ő a
gyilkosság egyetlen szemtanúja. Ezzel a
drámai mögöttessel az iszákos mezei
próféta tanmeséje egyszeriben rejt-jeles
vádirattá forrósul. Vagy az a né-hány szó,
amit Oresztész anyja kiélt szemeiről
mond, kurtácska félre Hofmannstahl
drámájában, a Stúdió K kompozíciójában
viszont Klütaimnésztra és Oresztész
lélekgyötrő dialógusanyagává duzzad.
Ugyanígy Aigiszthosz karakterének
alapvonása, ódzkodása az uralkodói
pózoktól Sarkadi drámatöredékének
egyetlen utalásán alapszik, mint ahogy a
belbiztonsági manipuláció is csak
szóbeszédként említődik meg a Sarkadi-
dialógusokban. A feldolgozás tehát végül
is az irodalmi mozzanatokat az egyé-
niségükkel hitelesített civilszövegekké
gyúrta-formálta át. Ezt a záró munka-
fázist ez esetben Fodor Tamás végezte el,
mint aki rendezői helyzetében leginkább
játszhat a színészek kezére.

Felmerül a kérdés : alkalmazható-e ez a
módszer autonóm drámairodalmi alkotás -
mondjuk egy Shakespeare- vagy Ibsen-mű
- játéktechnikájában is? Alig-ha. (Illetve
nem lenne ildomos ilyenkor Shakespeare-t
szerzőként feltüntetni.) Fodorék
anyagválasztása azért helyén-való, mert a
kompilációban a szövegelemek kohéziója
gyenge; számon kérhető műegész csak az
előadásban jön létre. Ugyanakkor az
irodalmi iniciatívák jelen-léte magasra
állítja a mércét, a verbalizációnak
versenyre kell kelnie a forrás-szövegek
esztétikai artikuláltságával, pszichológiai
mélységével.

CSÁKI JUDIT

Alkony

Babel színműve a Tháliában

Ezt a drámát most játsszák másodszor
Magyarországon. Ugyanott, ahol először:
Budapesten, a Thália Színházban.
Ugyanaz rendezte, aki először: Kazimir
Károly. A két bemutató között húsz év telt
el - színházban történelem. Mivel az első
előadást nem láthattam, most nem
írhatom: ez a második ugyanolyan.
Legfeljebb annyit: ez a második olyan,
mintha húsz évvel ezelőtt született volna.
De várjunk az effajta - nem épp hízelgő -
értékítélettel.

Mert hát valószínűleg a két előadás nem
is ugyanolyan. Legalábbis az 1965-ös
kritikák - nem oly lelkesen és egyöntetűen
bár, mint ahogy azt húsz év távlatából fel-
felemlegetik - dicsérik a szín-ház
vállalkozókedvét, választását, a fel-
dolgozás szemléletét, stílusát. Az 198 5-ös
bemutatóról eddig megjelent színibírá-
latok finoman szólva fanyalgók, és a fa-
nyalgás sokszor nem is csak az Alkony
című előadásnak szól.

Babel izgalmas író. Sokkal izgalmasabb,
mint Alkony című drámája, de
„izgalmassága" összefügg ezzel a művel
is, tehát közvetíthető.

Babel két drámát írt, a z Alkonyt és a
M a m á t , legalábbis ennyi maradt az utó-
korra. Irodalomtörténészek tudni vél-nek
további drámatöredékekről, kezde-
ményekről, de amit Babeltől a két drámán
kívül játszanak, az mind későbbi
dramatizálás.

A z Alkony 1926-ban született. Két év
múlva jelent meg a Novij Mir című
folyóirat 1928/2. számában. Még ezt
megelőzően, 1927-ben bemutatták Ba-
kuban - hatalmasat bukott, gyorsan le is
vették. Pontosan a megjelenéssel egy-
időben, 1928 februárjában műsorra tűzték
a moszkvai Művész Színházban, de
tizenhat előadás után itt is le kellett venni.
A Babel körüli legendák egyike szerint az
írót nem viselte meg a kettős kudarc,
melynek okát a rendezőkben s a
színészekben látta.

Igaz, épp ez idő tájt lett Babel - nagyon
rövid időre - Moszkva kedvence, ekkor-ra
lett óriási siker a két éve kötetbe szedett
Lovashadsereg. Bugyonnij, a hadsereg
szintén legendás parancsnoka szándéka

ellenére jókora reklámot csapott Babel
körül azzal a rágalmazási, hamisítási
vádaskodással, amellyel a novellás kötet
megjelenésére reagált. Az írót nem
kisebb személyiség, mint Gorkij védte
meg. Ekkoriban tehát az Alkony mint-egy
mellesleg, mellékesen sorakozott fel az
alakuló életmű darabjai közé.

Következő drámáját, a M a r á t
1933-

ban írta. A polgárháborús években ját-
szódó mű főszereplője, Marija nem jele-
nik meg a színen; eleven szimbólum, a
forradalmi tisztaság láthatatlan megteste-
sítője, csak a többiek beszélnek róla, áhí-
toznak utána, vágyakoznak rá.
Amennyire ez nálunk kideríthető, a
Mamát máig sem mutatták be a
Szovjetunióban; bár egykor, közvetlenül
megírása után a Vahtangov Színház kérte
magának. Mivel azonban a M a m a körül
gyorsan lángoltak fel a botrányok, a
színház jobbnak látta elállni a
bemutatótól. Az-óta szerte a világban
játszották már a művet, például nálunk is,
szintén a Thália Színházban, szintén
Kazimir Károly rendezésében, három
évvel az A l kony után, 1968-ban.

Erre az előadásra csak azért érdemes
most kitérni, mert a sajtóban a kritikákkal
egyidejűleg parázs vita robbant ki a
Marija - a Tháliában M á r i a címen ját-
szott darab - körül. Néhány kritikus ki-
fogásolta, hogy Kazimir Károly - aki ezt
a drámát már nem Gosztonyi Jánossal,
hanem egyedül állította színre - a
töredékesnek vélt művet „kiegészítette".
Igaz ugyan, hogy „csak" Babel-
szövegekkel, de mégis olyanformán és
mértékben avatkozott bele az eredeti
 s a kritikusok jó része által teljesnek
érzett - anyagba, hogy módosította annak
hangsúlyait, drámaiságát. A vita
 legalábbis részben - elrugaszkodott a
konkrét műtől, s a beavatkozás jogát,
mértékét és minőségét általában kezdte
vizsgálni. Az álláspontok nem közeledtek
- azóta sem. Kazimir változatlanul
drámásít és dramatizál, egész színházát
az epika „színháziasítására" építi fel. A
kitartás és a makacs következetesség
láttán a kedélyek valamennyire megnyu-
godtak, s a következő - sajátos értelmű
konszolidáció - alakult ki: aki vevő rá,
nézi ezt a fajta színházat, aki nem, az
nem. A színikritikában ennek lenyomata
az az - áldásosnak szintén nem mondható
- helyzet, hogy aki szereti, ír róla, aki
nem, az ritkán.

Kazimir Károly pedig hosszú évek óta
változatlan színházat csinál. Miközben
nemcsak a Tháliához közeli színház


