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Hinni vagy nem hinni

Zenés előadások vidéken

Kétségek övezik mostanság az első ma-
gyar rock-musical, a Képzelt riport...
újabb és újabb színrevitelét, mondván, hol
vannak már a hippik, hol a beat-kor-szak,
hol vannak már azok az idők, ami-kor
még farkasszemet nézve a közönséggel el
lehetett énekelni: „És mi arra születtünk,
hogy a föld sebeit begyógyítsuk" vagy
hogy „Mégse dobjuk el hitünket, hogyha
szenvedünk"...

S e kételyekből kijut a műfaj egy másik
világhírűvé lett darabjának, - ha nem is
rock-, de musical ez is -, a La Mancha lo-
vagjának is, mert ugyan kinek kellenek
ma már az elszánt hívők, a megszállott
szépet akarók, ezek az anakronisztikus,
nevetséges figurák?

A fenntartások tökéletesen érthetők, de
nem feltétlenül elfogadandók. A dilemma
ugyanis - a művészet örök dilemmája - ott
olvasható magában a La Mancha l o v a g j a
szövegében. „Az életet olyannak kell
látni, amilyen" - mondja a Herceg; Don
Quijote léte és halála viszont éppen annak
igazolása, hogy nem feltétlenül. Még
kevésbé kell olyannak elfogadni, amilyen.
A művészet - és az egyes ember is-persze
teheti ezt is, azt is. Láthatja és láttathatja a
világot és benne az embert olyannak,
amilyen, de állíthat-ja a középpontba a
valósággal és önmagával ki nem békülő,
szebbre, jobbra törő egyént a maga
szükségképpen illuzórikus vágyaival,
őrületnek tetsző értékrendjével.
Rekonstruálhatja tehát a „van"-t, de a
hiányt is. Mindkét látásmódnak meg-van
a maga létjogosultsága, mi több, fel-
tételezik egymást. Az egyik fajta közelítés
túltengése hívja ugyanis életre a másikat.
A mesterségesen elsimított álló-vizek
kihívják a borzolási kedvet; ha az ember
már pusztán rendíthetetlen optimizmussal
képes önmagára és körülményeire
tekinteni, akkor előbb-utóbb kíméletlenül
rátörnek a valóság elfedett tényei. Amikor
pedig az ember már betelik saját tükör- és
torzképével, amikor már megcsömörlik
gyarlóságainak angol-parkbeli vagy
elmekórtani stb. ábrázolatától, akkor
időnként meg kell hogy szólíttassék
emberként is, tehát nemcsak racionális
lényként. (Elképzelhető persze a kétféle
szemlélet ötvözete, együttes
érvényesülése is: ilyenkor beszélhetünk
remekműről.) Es éppen, mert pillanat

nyilag nem tobzódunk az emberségünk-
be vetett hitben, mert pillanatnyilag nem
az a kulcskérdése az életünknek, hogy
„mire születtünk" (lásd Képzelt riport...)
és „miért élünk" (vö. L a Mancha lovag-
ja), hanem hogy hogyan éljünk meg, azt
hiszem, a lehető legidőszerűbb a hiányér-
zetek megfogalmazása, a hit hiányként
való vállalása. Feltéve, hogy az adott in-
terpretáció meri vagy akarja vállalni ezt.

A felemás megoldás e művek esetében a
hatást tekintve meglehetősen kétes. A
Képzelt riport... musicalváltozata
példának okáért alkalmatlan arra, hogy
eredendő szemléletmódja, világlátása
átigazíttassék, áthangoltassék a másik, a
„hitetlen" közelítésmódra. Valószínűleg
ugyanis nem a musical a legalkalmasabb
műfaj a valóságábrázolásra. Ha a színre
vivők mégis efféle ambícióval nyúlnak a
darabhoz, s a valósághoz való hűségre tö-
rekedve elhagyják az eredeti finálét, az
„Arra születtünk" kezdetű dalt - miként
tették azt a veszprémi, most pedig az egri
előadásban -, a kudarc csaknem biztos.
(A kudarc kifejezés persze ez esetben re-
latív, hiszen Presser Gábor zenéje sem-
mit nem veszített hatásából, erejéből; a
dalok, mondhatni, önmagukban is meg-
állnak, élvezetesek, úgyhogy igazán „el-
rontani" az előadást nem lehet; a kö-
zönségsiker a színészek muzikalitása
esetén biztosított.) Ám talán az idősze-

rűtlenség említett vádjától tartva Eger-
ben éppen azt erősítik fel a darabban, ami
szükségképpen kevéssé lehet benne ár-
nyaltan megfogalmazva; az okok, az ösz-
szefüggések megmutatásának hiánya vá-
lik szembeszökővé, s fonák módon éppen
ez keltheti a nézőben az időszerűtlenség
érzését. Mert a narkó veszélyében ma
már mélyebben, sűrűbben benne járunk,
s a jelenség mögött húzódó motívumok
itt és most nyilvánvalóan sokkal bonyo-
lultabbak a darabban érzékelhetőknél.
(De hangsúlyozom, ez nem a darab hibá-
ja, hanem a rendezésé, amely többet,
mást akar általa felmutatni - hogy pon-
tosan mit, az Szabó Ágnes rendezéséből
sajnos nem derül ki -, mint amire az
adottságai révén lehetőséget nyújt.) Ami
változatlanul létező, az a darabban meg-
ragadott életérzés, a hiányérzetek, félel-
mek, az agresszivitás egyre erősödő je-
lenléte, amelyek, jóllehet, motívumaik-
ban változtak, de lényegüket tekintve
csak elmélyültek, súlyosabbakká lettek.
E fájdalmas hiányérzetekből természete-
sen szakadhatna ki az élet értelmét kere-
ső-vágyó finálé, elhagyása ellenben visz-
szamenőleg is súlytalanítja azt a kálvá-
riát, amelynek ellenpontjaként, ellenté-
teként megszólalhatna.

Egyébként, hogy az egri előadás érzel-
mileg-gondolatilag erőtlen, az nem pusz-
tán az elmaradt, pontosabban elcserélt fi-
nálé számlájára írható. (Finálé természe-
tesen van, a „Valaki mondja meg" hang-
zik el itt is ismét, akárcsak Veszprém-
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ben.) További dramaturgiai beavatkozá-
sok következtében a Pokol Angyalainak
tette, a néger Hunter meggyilkolása,
egyáltalán, a jelenlétük brutalitása telje-
sen eljelentéktelenül. Kimaradnak a tár-
gyalási jelenetek, ahol megidéződhetné-
nek a véres események, ahol a félelem
légköre megmutatkozhatna. E jelenetek
helyett megjelenik a színen egyetlen Po-
kol Angyala, pirosbetétes fekete bőr-
dzsekiben, kevéssé félelmetesen, s a Bíró
kérdései helyett egy okvetetlenkedő ri-
porter - a narrátor - kérdéseire válaszolva
próbál „elhajolni" a kínos kérdések elől.
Úgy tessék-lássék megfenyegeti az
újságírót, leginkább mégis „mosakszik",
ködösít, majd az interjú végén egyszerű-
en elódalog. Mivel pedig ez a jelenet ilyen
gyenge - nem a Pokol Angyalát játszó
Blaskó Balázs tehet róla -, termé-
szetszerűleg nem teremtődhet meg a
kapcsolat múlt és jelen, Eszter emlékei és
a félelem éppen adott légköre között.
Nem elevenedik meg az asszociációsor,
Eszter - Román Judit alakítja - öncélúan
vizionál, nincs meg valóság és látomás ál-
landóan váltakozó kettőssége, egymásra
rímeltetése. Az atmoszférateremtés le-
hetőségét tovább csökkenti a narráció je-
lentős részének elhagyása, mert igaz
ugyan, hogy a narráció nem igazán
színpadra termett megoldás, ám nagyon
kevés az, ami ebből eljátszható - az alvó
József felfedezése például -, s megvaló-
sításában az is kevéssé meggyőző.

Hogy a hiányok felsorolása után essék
szó most már arról is, ami van: van a
színpadon két égbe nyúló létra - hogy
pontosan mit jelentenek a színen, azt
nehéz kideríteni, ámbátor az éppen ki-
törni vágyók időnként felkapaszkodnak
rájuk -; van ezen kívül egy kis téglalap
alakú textíliákból összerótt, mozgatható-
lebegtethető „tető" is a szereplők fölött,
bár funkciója ennek is kideríthetetlen -
hacsak nem a beborult eget, esetleg a ma-
dárfelhőket hivatott megérzékíteni -; és

vannak a színpadon lelkes, kedves fiata-
lok, akik a főszereplőkkel, Román Judit-
tal és Czvetkó Sándorral az élen, mintha
nem egészen pontosan értenék, mivégre is
vannak a színen - ez alól talán csak Fráter
Kata kivétel, mint Beverley, ő viszont
éppen ezért némileg kirí az előadásból -,
azon kívül, hogy énekeljenek. Azt viszont
nem is rosszul.

A békéscsabai La Mancha lovagja-elő-
adás szereplői szemlátomást érzik, értik
színpadi jelenlétük értelmét, itt mintha
közös szándék, közös akarat, közös válla-
lás öltene testet az előadásban. Ez a La
Mancha-előadás felfogható akár prog-
ramnyilatkozatként, a rendező, Tasnádi
Márton és a színészek, a megújuló társu-
lat ars poeticájaként is. Tágabb értelem-
ben és a színház szűkebb világára egy-
aránt érvényesen.

Első látásra meghökkentőnek, mi több,
erőltetettnek tetszik az ötlet, hogy a
keretjátékul szolgáló börtönjelenetben
jöttment csavargók helyett a világ drá-
mairodalmának jelesei: Hamlet, Lear ki-
rály, Almaviva gróf stb. fogadják ücsö-
rögve-ácsorogva a közéjük került Cer-
vantest, s vonják kérdőre-faggatóra.
Meghökkentő a dolog mindaddig, míg
Sancho be nem cepeli, pontosabban be
nem görgeti a színre gazdája „Színház"
feliratú ládáját, amelyből majd Don Qui-
jote sminkje, kellékei kerülnek elő. Ez a
mozzanat már nem hagy kétséget afelől,
hogy itt nem pusztán egy tetszetős ötlet-
ről, hanem konzekvensen végigvitt el-
gondolásról van szó. Es valóban, az elő-
adás mindvégig e kettős jelentéstarto-
mányban mozog, képzelet és valóság, hi-
tek és realitások általános érvényű szem-
beállítása kiegészül a művészet, ezen be-
lül is a színház küldetésének, hivatásának
korábban már említett örök dilemmájával,
a „tükröt tartás" technikájának

kérdésével. Hogy tudniillik milyennek
lássuk magunkat benne, olyannak-e,
amilyenek a valóságban vagyunk, vagy
amilyenek lehetnénk, lenni szeretnénk. A
bravúrosan megoldott tükörjelenetben
nemcsak Don Quijote, de mi, nézők is
kénytelenek vagyunk egy pillantást vetni a
felénk tartott tükörbe, az előadás végén
pedig mintha csak önmagunkat, a békés-
csabai színház nézőterét látnánk szem-
közt, vetített háttérként. Igaz, az a másik,
az a velünk szemben látszó mintha kicsit
nagyobb, mintha kicsit szebb volna.
Olyan, amilyent minden színházi ember
álmodhat magának.

Ez a La Mancha-előadás már nem is
egyszerűen színház a színházban, hanem
színház a köbön, hiszen a színházi színház
tárgya maga a színház; ennek ellenére nem
halványul el, nem szorul háttérbe a darab
egyetemesebb érvénye, a Don Quijote-i
vállalás, tartás dekonjunktúrában is örök
hitele. Ez a társulat is, akár az egri,
épülőben, alakulóban van. Hogy az
előadás nem hibátlan - főként színészileg
nem -, az csaknem természetes. De hogy a
sokféle iskolán nevelkedett társulat ebben
az előadásban jobbá-ra mégis egységes
képet mutat - amely-nek azért Lengyel
Ferenc, Magyar Tivadar, Holl Zsuzsa, Réti
Andrea személyé-ben már meghatározó
egyéniségei is látszanak -, az, gondolom,
az ügynek köszönhető, amely a néző
számára is tökéletesen átélhető.
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