
ható a hegedűművész szerepeltetéséért,
aztán bármire kapható a kultúrát fölváltó,
„emberibb" mészárlás bevezetésé-ben)
elhitette a közönséggel, hogy bele-sült
zűrzavaros, nevetséges apparatcsik-
szövegébe. Megjelenített egy érdemtelenül
érdemes férfiút, aki hajlongásból kapott
diplomát, de azért szereti a kulturális élet
ütőerén tartani a kezét. Amit természet és
társadalom összefüggéséről, művészetről
és mindennapi életről egybegereblyéz, azt
Mrożek s vele együtt az a bizony közép-
kelet-európai néző szálanként élte meg.
Azért fájdalmas, hogy a darab nem darab,
mert őrjítő valóságosságához, az „itt
halnod kell" szózatához nem fér kétség.

Koltai nagyon közel viszi a figurát ah-
hoz az Illetékes elvtárshoz, akit unalomig
játszott korábban. Most nem bántó a pa-
ródia paródiája (ha az akart lenni). Van-e
két különbözőbb színésztípus, mint a rej-
tekező, zárkózott, vívódó Lukáts Andor, a
rendező és a kitárulkozó, harsány, fe-
szültségeit kikiabáló Koltai? (Legalábbis
ilyeneknek látszanak.) Kitűnően értik
egymást. Lukátson a darab fog ki, mely-
nek analizálásában nem jutott, ám talán
nem is juthatott messzire.

Az altisztet Tóth Béla játssza, s ez az ő
megformálásában egyáltalán nem alszerep.
Vele a „tökéletes" szolgalélek jön a
színpadra. Kacsázó járása, szerencsétlen-
kedése a mészárállam első alattvalóját
mutatja. Azt, aki az üstdobnál ugyan-olyan
odaadással ül, mint ahogy a véres vödröt
cipeli. „Művész" ebben is, abban is.

Bármennyire elmarasztalandó az elő-
adás, még a segédszínészek is dicséren-
dők. Főleg az a teltkarcsú bajszos, aki oly
tolakodóan képes belehallgatni (mint
karmester) egy nem rá tartozó párbe-
szédbe. Ami tapintatlan, arcpirító, lélek-
tani és historikus értelemben megalázó, azt
Lukáts Andor hitelesen közvetíti.

Mi tapintatlan, arcpirító, lélektani és
historikus értelemben megalázó? Hogy
szemérmetlenül az arcunkba néz, a po-
fánkba beszél egy ember - a Filharmónia
igazgatója, vagyis minden harmónia föl-
dúlója - és elüldözhetetlenül mondja,
mondja, mondja a mondókáját.

A boglárlellei Mészárszék olyan világban
készült, ahol rengeteg a kés, de ki-haltak a
hegedűk és a fuvolák.

Sławomir Mrożek: Mészárszék (Boglárlelle)
Fordította: Pályi András. Díszlet: Khell

Zsolt. Jelmez: Cselényi Nóra. Zene: Dés
László. Segédrendező: Viktor Endre. Rendez-
te: Lukáts Andor.

Szereplők: Pogány Judit, Csákányi Eszter,
Gyuricza István, Sztarenki Pál, Koltai Róbert,
Tóth Béla.

ERDEI JÁNOS

Mindent lehet

A Leláncolt Prométheusz és
A nők ünnepe Egerben

A hiányzó előadás

A közhiedelemmel ellentétben nyáron is
lehet Aiszkhüloszt s (ezek után már nem
oly meglepő módon) Arisztophanészt
játszani. Bár a komédiát még az évad
végén, igaz, nem szabadtéren, bemutatta a
társulat, a nézőtér majdnem zsúfolt volt. S
ezek után akár örvendezhetnék is az
ember, vagy épp - vérmérsékletének
engedve szidalmazhatná más társulatok
kishitűségét, kommercializálódását mű-
vészi igénytelenségét és így tovább.

Tény és való, hogy vállalkozásáért az
egri társulat mindenképpen dicséretet ér-
demel. A dicséret után azonban arról is
szólni kell, hogy épp ez a bemutató bizo-
nyítja: manapság már olyan kiérleletlen
Prométheusszal is a közönség elé lehet
állni, amelynél - a fellépő művészek kva-
litását ismerve - egy olvasópróbát is iz-
galmasabbnak képzelne az ember. S lehet
Arisztophanészt úgy is játszani, hogy az
ember csak azt nem tudja eldönteni, hogy
az elegyes emlékezetű Magyar Szín-kör
vagy a Vidám Színpad felemlegetése-e az
adekvátabb. S itt akár be is fejeződhetnék
a kritika.

A helyzet azonban, ahogyan régebben
politikusaink mondogatták, ennél azért
bonyolultabb. Mert Valló Péter, mint a
Radnóti Színházban bemutatott rendezései
tanúsítják, nem felejtett el rendezni. Az
egri társulat, ha most jelentősen meg is
gyengült, jó néhány kitűnő művész-
egyéniséggel rendelkezik, akikkel ráadásul
régebben Valló Péter is színvonalasan
tudott együttműködni. Mostanság viszont
ez olyannyira nem megy, hogy vagy az
okokat kellene nagyon sürgősen megke-
resni, vagy a meglehetősen terméketlen
helyzeten változtatni.

Hogyan is lehet minősíteni azt a pro-
dukciót, amelyben az egyre érettebb Ro-
mán Judit abban kényszerül versenvezni a
jobb sorsra érdemes Pasqualetti Ilonával,
hogy az okeániszok karát megtestesítve
melyikük a jelentéktelenebb? S je-
lentéktelennek kell(!) lenniük, mert Csuja
Imre oly monotóniával árasztja Pro-
métheusz szövegét, hogy amikor valame-
lyik színésznő nagy ritkán reagálni próbál,
a néző zavartan kapkodja a fejét, ugyan mi
bajuk lehet, hiszen a színpadon semmi
nem történik. Ebben a helyzetben azután,
lévén szituációnak semmi nyoma,

Tunyogi Péter színpadi jelenlétéből is
egyetlen következtetés vonható le: az,
hogy formán kívül van. Epres Attila vi-
szont ilyen körülmények között is három,
egymástól jól elkülöníthető karaktert ké-
pes hozni. Egy intellektusa maradékait
sem őrző melóssá frusztrált, de melós
létével meg is békélt istenséget, Héphaisz-
toszt, a vénséges Okeánoszt, aki megle-
hetősen rejtélyes okok következtében
Héphaisztoszhoz hasonló módon sántít, s
végül a nyers, gőgös Hermészt. Amit csi-
nál, abban nincs semmi különös, de csinál
valamit, s nem civil énjével van jelen, ami -
a két említett kórustag mellett - ebben a
produkcióban egyedülálló.

Hogy nagy bajok vannak ennek az elemi
fokon is értelmezetlen szövegnek az
előadásával, azt Valló Péter is érezhette,
mert elkezdte megrendezni azt, amit el-
mulasztott színpadra állítani. Unalom-
űzőként Prométheusz hol beleteszi kezét
bilincseibe, hol meg kiveszi. Néha csak az
egyiket, ilyenkor tartását is megfacsarja
egy kicsit, olykor pedig egészen a színpad
közepéig előreszalad. Azután vissza. Ha
nagyon jóindulatú vagyok, akkor azt
mondhatom, hogy Valló eltáncoltatja a
Prométheuszt játszó színésszel Promé-
theusz lelkét, amint hol szabadul, hol pe-
dig visszatörődik a testét láncoló bilin-
csekbe. Csak épp ennek elemi előfeltétele
lenne - más kérdés, hogy úgy sem az
ízlésem szerinti megoldás -, hogy ez a
mozgás kövesse (ellenpontozza stb.) az
áradó szöveg változásait. A szöveg azon-
ban csak árad. Abszolút egyhangúan. (S
akkor még nem beszéltem arról az ap-
rócska dramaturgiai problémáról, hogy
egy ilyesfajta Prométheusz ellene mond a
dráma eddigi olvasatainak. Ami önma-
gában nem baj, sőt ígéretes, és én kész-
séggel el is hinném, ha látnám és hallanám
a döntésében kétkedő Prométheuszt.)

Külön említést érdemel Bárdos Margit,
akitől a (nézőit a darab vége felé már
látható kétségbeeséssel lekötni akaró)
rendező nem kevesebbet követelt, mint
hogy játssza el Iónak nemcsak múltbéli, de
Prométheusz által megjövendölt, te-hát
eljövendő kínjait is, azaz illusztrálja az
elhangzókat. S a színésznő mit is tehet-ne.
Többször átvonaglik a színpadon, és
közben sikongatva meresztgeti a szemét.
Mindezt megkoronázandó, a rendező
Tunyogi Péterrel egy ménkű nagy bikafőt
vetet fel, s nemcsak lo nyomába ereszti, de
vele is elmondatja Zeusz felidézett szavait.
A színpadi káoszt épp ez teszi teljessé.
Testi épségét a ledőlő oszloptól védendő a
Prométheuszt adó Csuja Imrét valahogy ki
kell csempészni a színpadról. S ehhez a
leosonáshoz ki más is falazhat-na, mint a
köpenyét a nézők elé lebbent-



Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz (Agria Játékszín). Prométheusz: Csuja Imre (MTI-fotó - llovszky Béla felvétele)

ve lesettenkedő Zeusz-szerű lény. Áldozat
és gyötrője tehát, valami legkisebb közös
többszöröst lelve, együtt lépnek le az
összeomló színpadról. Manapság egyéb-
ként akár ez is lehetne egy - korántsem túl
ízléses - előadás üzenete, ámde itt épp az
előadás hiányzott. Igaz, maradéktalanul.

A ripacséria születése

Arisztophanész komédiájának a története,
mint tudjuk, meglehetősen egyszerű. A
vesztére törő nők ellenében Euripidész
hiába kéri vetélytársa, Agathon segítségét,
és így ostobácska rokonát, Mnesilochost
kényszeríti, hogy őt megmentendő
öltözzék nőnek, s az ünnepen védelmezze
őt. Mnesilochos azonban lelepleződik, s
immáron őt mentendő, Euripidész békét
köt a nőkkel. Valló Péter (s itt már
közelebb juthatunk egri kudarcainak meg-
értéséhez) „kitalálta" a darabot, de csupán
félig. A kőszínházi bemutatón Agathon
egy, a kor divatjainak engedelmeskedő,
míg Euripidész afféle prófétáló-küldetéses
művésztípust testesített meg. S amikor
Euripidész az általa addig meg-vetett
Agathon eszközeivel kényszerül élni, nos,
ezen nem csupán nevetni, de gondolkodni
is lehetett. (Hogy ami cél-nak valóban sok,
az eszköznek éppenséggel a
legmegfelelőbb lehet stb.)

Ezt ugyan kitalálta a rendező, de azt
nem tisztázta, hogy ebben a történetben mi
lenne a hülye rokon funkciója, aki - merő
fájdalom, de-főszereplője a komédiának.
A bemutatón a főszerepet játszó M.
Horváth József példátlan fegyelemmel
szinte csak mondta (fő)szerepe sző-.

vegét, mivel látható módon más és hasz-
nálható instrukciót nem kapott. Így ki-
betűzhető volt ugyan a rendező darabér-
telmezése, viszont az előadás menthetet-
lenül leült.

Azaz dehogyis menthetetlenül! M.
Horváth József - aki megfelelő rendezői
irányítás mellett (s ezt legutóbb épp a
Valló Péter rendezte Haramiákban is bi-
zonyította) nem csupán megújulásra, de
revelatív erejű alakításokra is képes -, a
szabadtéri bemutató tanúsága szerint rá-
unhatott arra, hogy egy koncepcióját te-
kintve érdekes, de a megvalósítás módját
tekintve gyenge produkciót bukása árán
vigyen a vállán, s instrukciók híján el-
kezdte önmagát instruálni. Hülye rokont
játszik a színpadon, hát hülyéskedik.
Táncoskomikus múltjának számos esz-
közét veti be. Nem túlságosan igényes, de
helyenként fergeteges módon. M. Horváth
tehát, ha már a rendezője elfelejtett
gondoskodni róla, a maga módján „száll
be" a produkcióba, ami ettől nem meg-
változik, hanem elemeire hullik szét. Az
eredeti, fentebb jelzett értelmezés ugyanis
nem bírja el ezt az aranyos hülyét, s az
már a többieket dicséri, hogy különösebb
zökkenő nélkül alkalmazkodnak az M.
Horváth által alapvetően megváltoztatott
színpadi helyzethez. Tunyogi Péter
merevebb egy kicsit a többieknél, de ez
érthető: egy egészen kiváló karakter-
alakításról kellett lemondania. Kellett,
hiszen ez egy másik előadás: M. Horváth
József kissé szertelen, mert rendezetlen
jutalomjátéka.

Visszatérve a két feledhető produkció-
nál jóval fontosabbnak tetsző problémára,
úgy tűnik: Valló Péter nem számol az

zal, hogy néhány vidéki színházunkban,
tegyük hozzá, szerencsére, a színészek egy
- szó szerint jobbik - részének nincs
úgynevezett stílusa, azaz nem konstruálták
meg azt a több-kevesebb manírból
összeállított színpadi ént, amellyel azután
mindegyik szerepüket kitöltik. Ezért le-
het(ne) dolgozni ezekkel a színészekkel.
Azonban nem csupán lehet, kell(ene) is.
Dolgoznia kell(ene) velük a rendezőnek,
mert azt játsszák, amit kérnek tőlük. Ha
szinte semmit, akkor azt; vagy pedig kez-
dődik a ripacséria, melynek némi ízléssel
művelt változata már fővárosi színhá-
zainkban is az egyik legkelendőbb áru-
cikk. A színészekre leselkedő kísértés te-
hát nagy, sőt olykor egyenesen ellenáll-
hatatlan, hiszen a látott produkció tanú-
sága szerint ez rendezőink jóvoltából
egyenesen kényszerű önvédelem, s ez így
már maga a botrány. Olyannyira, hogy
ettől egy egész színikultúra lehet - nagyon
kevés kivételtől eltekintve - azzá, ami:
botrányossá.

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz Arisz-
tophanész: A nők ünnepe (Agria Játékok)

Fordította: Trencsényi-Waldapfel Imre -
Arany János. Jelmez: Torday Hajnal. Szceni-
kus: Szatmári István. Zene: Melis László.
Koreográfia: Majoros István. A díszletet
tervezte és rendezte: Valló Péter.

Szereplők: Csuja Imre, Epres Attila, Tu-
nyogi Péter, Bárdos Margit, Román Judit,
Pasqualetti Ilona, M. Horváth József,
Szatmári György, Bicskei Kiss László,
Agárdy Ilona, Dimanopulu Afroditi, Balogh
Agnes, Nemes-házi Beatrix, Urbán Andrea,
Horváth Ferenc, Kocsis György.


