
ken felül is bohózattá silányul. Ment-
ségére szolgáljon, hogy Alexandrát, a
Művészkirálynőt alakító Tóth Judit mel-
lett az előadás kényes egyensúlyának
veszélyeztetése nélkül mást nem is igen
tehet. Tóth rendkívül dekoratív, s a vígjá-
téki pillanatokban elfogadható, sőt időn-
ként jó. A tragikus pillanatokhoz viszont
- ebből az alakításából úgy tűnik - nin-
csenek meg az eszközei. Hősiesen küzd
szerepének ezekkel a pillanataival. Járá-
sát megmerevíti, hangját olykor a közön-
ségességig megkeményíti, s ezáltal még
megöregednie is sikerül, de ez minden.
Ebben az alakításban nyomai sem fedez-
hetők fel annak, aminek a korabeli kri-
tikus Mezey Mária alakítása nyomán
részese lehetett: amikor könyörgő fiát
újra eltaszítva „szentenciáinak csöndes
elmondása után karcsú ezüstnyelű botjára
támaszkodva lebotorkál a színpadról . . .
valami gyanús kaparászást érzünk a
torkunkban". Nos mindebből csak a bot
jött át erre az előadásra.

Du Bartas, a színész (Colombe harma-
dik sikertelen csábítójaként), Pákozdi
János. Elegáns úr, akit természetes
charme-ja átsegít szerepe buktatóin, s így -
olykor fölöslegesen - azt is megenged-
heti magának, hogy időnként nevetséges
legyen.

Gyarmathy Ágnes ruhái szépek, dísz-
letei pedig a lehetőségekhez képest híven
követik a szerzői utasításokat. Egyedül a
Művészkirálynő és Colombe öltözője
közötti kontraszt tűnik túlságosan
nagynak (az utóbbi javára) ahhoz, hogy
az ember elhiggye, ugyanabban a szín-
házban található mindkettő. A színház a
színházban jelenet hátulról mutatott ku-
lisszái kimondottan ötletesek, sőt, nem az
előadás kárára, még szórakoztatók is.

Jean Anouilh: Eurüdiké (miskolci Nemzeti
Színház)

Fordította: Szijgyártó László. Díszlet: Szé-
kely László m. v. Jelmez: Kónya András m. v.
Zene: Dékány Endre. Rendezőasszisztens:
Tóth Tibor. Rendezte: Szűcs János.

Szereplők: Zubornyák Zoltán, Sallós Gábor,
Fráter Kata, Zsolnai Júlia, Abrahám István,
Lakatos István, Dóczy Péter, Ittes József,
Bregyán Péter, Balogh Kata, Dutkon Mária,
M. Szilágyi Lajos, Varga Tamás, Tóth Tibor,
Mátyás Jenő, Hajducsek Györgyi.

Jean Anouilh: Colombe (Józsefvárosi Színház)
Fordította: Bajomi Lázár Endre. Versbetéte-

ket fordította: LothárLászló. Díszlet és jelmez:
Gyarmathy Ágnes. Segédrendező: Gyarmati
István. Rendezte: Giricz Mátyás.

Szereplők: Tóth Judit, Lipcsei Tibor, Har-
math Imre, Málnai Zsuzsa, Beregi Péter,
Velenczey István, Pákozdi János, Győri Ilona,
Orbán Károly, Gyürki István, Szalay András.
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Amerikai bölény

David Mamet darabja Pécsett

Ahogy százesztendős vidéki színházépü-
leteink sorban felmondják a szolgálatot,
úgy teremnek mostanában helyükre ki-
sebb-nagyobb kamara-, stúdió-, klub- és
szobaszínházak. E két jelenség között
korántsem pusztán matematikai össze-
függést kell sejteni; miszerint a nagyszín-
házból kiszorult publikum a kis játékszí-
neket megtöltve, végső soron kiegyenlíti
az évad végi mérleget. Inkább azt a he-
lyes törekvést, hogy a speciális kisszín-
házi körülmények újfajta színházi élmé-
nyeket nyújthatnak a közönségnek.

Ezekhez a kisszínházakhoz meg kell
keresni az ide illő kamaradarabokat,
hiszen a nagy drámák áthangszerelése
többnyire csupán érdekes vagy tanulsá-
gos kísérlet marad. Ezért most, amikor
Pécsett is bezárták a nagyszínházat, az új
kamaraszínházi terem mellett két kis
játékszínt, a stúdiót és a szobaszínházat
működtetnek párhuzamosan és folyama-
tosan, különösen figyelemre méltó, hogy
az Amerikai bölény bemutatásával egy
kitűnő új kamaradarabot találtak.

A darab szerzőjéről, David Mametről
jóformán semmit sem tudunk, pedig Sam
Shepard mellett a mai amerikai drá-
mairodalom legjelesebb képviselőjeként
tartják számon. Ez a darabja is sikert ara-
tott 1975-ben a chicagói ősbemutatón,
majd a Broadwayn, 1978-ban pedig a lon-
doni Nemzeti Színház Cottesloe nevű
stúdiójában. David Mamet olyan vérbeli
drámaíró, akinek dialógusait Pinteréhez
hasonlítják. De vérbeli színpadi szerző
abban az értelemben is, hogy darabja
sajátosan önálló életre tud kelni a külön-
böző színpadokon. Ezt tanúsítja a nyugati
előadások néhány kritikai vissza-jelzése
és Mamet saját értelmezése. A The
Guardianban megjelent recenzió szerint
„Mamet valójában kifejezetten politikai
darabot írt, amelyben egy kalap alá kerül
az üzletelés és a bűnözés, ahol a profit
csupán alibi a rablásra...", míg a
Newsweek kritikusa úgy vélekedik, hogy
az „Amerikai bölény három kisstílű
bűnözőről szól. .. (akik) nem jutnak
tovább egymás fölbosszantásánál". S
mindezekkel szemben Mamet: „Sokan azt
gondolták, hogy a darab a bűnözők-ről, a
kétes erkölcsökről, a vesztesekről, a

lumpenproletariátusról szól, és én nem
értek egyet ezzel. A darab számomra az
amerikai tudat egy lényeges eleméről
szól, arról a képességről, hogy fölfüggesz-
szük az etikai érzékünket, és helyébe
állítsunk egy népszerű, elfogadott mí-
toszt, és aztán ezt használjuk fel lelkiis-
meretünk megnyugtatására, ahogy min-
denki más teszi."

A szerző állításának elfogadása mellett
sem kételkedhetünk a két kritikus
véleményének helyességében, ugyanis
pusztán arról az evidenciáról van szó,
amikor egy drámában a társadalmi vagy a
történelmileg meghatározott konkrét
politikai viszonyok a figurák szándéká-
ban, cselekedeteiben, szavaiban, intel-
lektusában, illetve a szereplők kapcsolat-
rendszerében öntörvényűen megjelennek.

A pécsi előadás vendégrendezője, a
főiskolás Dezsényi Péter elsősorban a
szerző gondolataira figyelt, mert kétség-
telen, hogy nem faragott ideologikus tan-
mesét a bűnös világról. Vata Emil cél-
szerű, hangulatos díszlete és Gyurász
Ferenc jelmezei sem utaltak jellegzetes
amerikai miliőre. Tehát a rendező és a
szcenikusok koncepciója révén a darab
három szereplőjének esete és az egymás-
rautaltságukban rejlő konfliktus került
előtérbe. Ezáltal viszont hangsúlyosabbá
vált a figurák színészi megformálása, s
éppen ebben szenvedett csorbát az elő-
adás.

Az Amerikai bölény eseménytelen tör-
ténetének „hősei": Don Dubrow, egy
ócskásbolt tulajdonosa és barátja, Walter
Cole - akit Profnak becéznek -, valamint
Don védence, egy Bob nevezetű fiú. Per-
manens pénzhiányukon egy értékesnek
vélt éremgyűjtemény elrablásával sze-
retnének úrrá lenni. Csakhogy tervük
végrehajtásához éppen azok a tulajdon-
ságok hiányoznak belőlük, melyek tágabb
környezetük - színen meg nem jelenő -
tagjait jellemzik, s melyet ugyan mélyen
megvetnek, mégis eszményként fogadnak
el: a kíméletlenséget, a hideg üzleti
érzéket, a céltudatos precizitást, a
gátlástalanságot, határozottságot, önál-
lóságot, rafináltságot - vagyis a „tehetsé-
get". Don és Prof a nagy üzlet reményé-
ben megpróbálnak magukra ölteni ilyen
mentalitást, vagy legalábbis a „tehetséges
ember" pózában tetszelegni a másik előtt.
Ám lelkük mélyén tudják egymásról és
magukról, hogy felületesek, lusták,
pontatlanok, jószívűek, érzékenyek, vi-
szonylag önzetlenek, gyávák és tehetet-
lenek - vagyis „tehetségtelenek". A leg-
fiatalabb, Bob viszont kezd hasonulni



az ideálhoz: csendes sunyisággal átveri
mindkettőjüket. A hosszan, ám hebehur-
gyán előkészített rablás Bob hazugsága
és egyéb peches események miatt meg-
hiúsul. Prof tehetetlen dühében szétveri
az üzlet berendezését, s olyat talál sújtani
Bobra, hogy talán komoly sérülést okoz
neki. Végül mégis megbékélnek egymás-
sal és önmagukkal.

Három nagyszerű szerepet kínál Ma-
met darabja - s visszautalva a rendezői
koncepcióra -, három színész jutalomjá-
tékát élvezhetné a közönség. A jutalom-
játék elmaradását főként a szereplőktől
kérhetjük számon. Mert a párbeszédek és
az apró cselekvéssorok ritmikus meg-
komponálásán, a szituációk pontos és
lendületes fölvezetésén belül kidolgo-
zatlan maradt az ellentétes belső indíté-
kokból fakadó és szüntelenül változó
szubjektív reakcióik megjelenítése. A
gazdagon árnyalt karaktereknek csupán
egy-egy jellegzetes vonását emelték ki a
színészek. Paál László (Don Dubrow) a
jószívű és hiszékeny öregúr képét öltötte
magára, ezt később kapkodó idegesség-
gel váltotta fel. Észre sem venni, hogy
titokban készül valamire; hogy a Profot
nagyon szereti, de nem bízik benne, s
ezért nem akarja bevenni az üzletbe.
Bizalmatlansága viszont éppen abból
fakad, hogy nagyon jól ismeri Prof gyen-
geségét, tökéletesen átlát rajta. Kettejük
huzakodásában Paál László inkább a
másik iránti szeretetét, tapintatát érzé-
keltette, kevésbé fenntartásait, kibúvóit.
Hangjába még irónia sem vegyül, amikor
a Proffal vitázik. Üzletének szétrombolá-
sát majdnem egykedvű beletörődéssel
veszi tudomásul.

Sipos László (Walter Col - Prof) túl-
ságosan kemény imagót készített magá-
nak; mindig dühös vagy harcias, türel-
metlen és tettre kész, de éppen a figura
valóságos énjét nem mutatta meg a fel-

vett álarc mögött. Az ügyetlent, a balekot
vagy a jó szándékú palimadarat. Indula-
tai kétségkívül belülről fakadtak, s így az
intim színház légkörében is hitelesek
voltak, de dühének hevessége jóformán
színre lépésétől kezdve egyforma inten-
zitású volt, s így nem lehetett tudni, mi
juttatta el a nagy kitörésig, illetve a
rombolásban nem fejeződött ki addig
rejtegetett tehetetlensége, életének
egész szerencsétlensége.

Csuja Imre Bob szerepében a
félénkséget és szolgálatkészséget nem
színezte ravaszkodással, esetleg agyafúrt
céltudatossággal, holott Donnal és
Proffal szem-ben neki vannak a
legönállóbb akciói. Mintha nem tisztázta
volna eléggé szándékát, célját és a
többiekhez való viszonyát. Szelíd
csökönyösséggel várta Dontól a ki-
kunyerált pénzeket; s amikor a végén ő is
pórul járt, nem lehetett tudni, hogy való-
ban megsebesült-e, vagy csak megjátssza
magát.

Az Amerikai bölény pécsi előadása a
szobaszínház közvetlenebb kontaktusa
révén lekötötte a nézők figyelmét, de
különösebb együttérzést, önfeledtebb ne-
vetést, netán valamiféle revelációt nem
váltott ki.

Megfelelő nyelvismeret híján illeték-
telen vagyok az eredeti szöveg és a fordí-
tás, Bart István munkájának összehason-
lítására, a magyar szöveg megítélésére.
Ám komoly gyanút keltett bennem Kö-
röspataki Kiss Sándornak a színházi le-
vele, melyben a londoni előadásról szá-
molt be. Mamet darabjában - írta -
„pompás nyelvi humor virágzik. Az egyik
szereplő a fuck szót (a nemi cselekmény
angolul) kötőszónak, a másik igének
használja. Ez utóbbi olyan leleményes,
hogy helyhatározók segítségével az egész
igekészletét helyettesíteni tudja." (Film,
Színház, Muzsika, 1978. okt. 14.) Nos,
ennek a nyelvi humornak nyomát sem
leltem a fordításban.

KERÉNYI FERENC

Romantikus
színészdrámákról
- a Kean ürügyén

A romantika eszménye a játékszíni mes-
terségben az átlényegülő színész volt.
Afféle Próteusz, aki szinte belebújt az
ábrázolt figura bőrébe, meghazudtolva
az alkat-szerepkör szokásrendjét. Ebben
segíthette ugyan jelmez, maszk, kellék és
a művésztematika mindig hálás díszlet-
környezete, de az eredetiséget, a soha-
nem-voltat a színész fizikai és szellemi
képességeinek kellett bizonyítania. Mert
a színész legfőbb próbája az volt, amikor
világhíres pályatársait vagy elődeit ala-
kíthatta.

A színészdrámák bravúralakításaihoz
persze megfelelő történet, szöveg is kel-
lett. Külön színjátéktípus alakult ki ezért,
amelyet franciául piéce á tiroirnak, „fió-
kos darabnak" neveztek, hiszen a színész
mint egy komód fiókjaiból húzogatta elő
mestersége kelléktárából a különböző
figurákat. Németül Verkleidungsstück-
nek is nevezték, utalva arra, hogy a gyors
átöltözés a hatásos és ismételt megoldá-
sok közé tartozott.

Régi színészetünk szintén kedvelte,
Nemzeti Színházunk is műsorán tartotta
az ilyen darabokat. Már a budai Várszín-
ház közönsége tapsolhatott 1836-ban
Johann Ludwig Deinhardstein Garrick
Bristolban című vígjátékának s benne az
ösztönös magyar színész-zseni, Megyeri
Károly alakításának. Ő pedig - életrajz,
anekdota és korstílus egybeesik - azért
kényszerült búcsút mondani már a civil
életnek is, mert a tiszttartó megtéveszté-
sig hűséges utánzásával riogatta írnok-
társait a tótmegyeri Károlyi-uradalom-
ban. A darabban David Garrick egy kriti-
kus alakját ölti magára, hogy házasság-
hoz segítse barátját - nem csoda, hogy a
Nemzetiben Egressy Gábor és Lendvay
Márton is sikerrel játszotta. A francia
Jules-Regnault de Prémaray egyfelvoná-
sosában, a Robin orvosban ismét a
„házasságszerző" Garrick a főszereplő:
előbb orvosként próbálja meggyógyítani
színházmániás betegét, amíg annak ra-
jongása láttán ki nem esik szerepéből,
hogy ezután - részegséget mímelve -
ábrándítsa ki magából a leányt. Franz
von Elsholtz egyfelvonásos tréfája, a Jer
ide! nem több helyzetgyakorlatok
soránál, amelyet a címadó mondatra a

Sípos László (Prof) és Paál László (Don) az Amerikai bölény pécsi előadásában (Tér István felvétele)


