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A háborítatlan rutin, a mesterségbeli tudás, a
szakmai fogások állandó mozgósítása, illetve a
színpadi kifejezés lehetőségeire rákérdező
szüntelen keresés, a formák újrateremtésének
szándéka - e két szélső érték között húzódik az a
skála, melyen - szándéktalanul is - kijelöli
minden színtársulat a maga helyét azzal a
munkával és azzal a problémaérzékenységgel,
amelyet egy-egy előadás létrehozásába fektet.
Most, hogy a Szentivánéji álom jelenleg műsoron
lévő előadásairól szólunk, valójában erről
beszélünk.

Kezdőképek - végeredmények

A Várszínház előadásának kezdő pillanataiban a
barbárság stilizált ruháiba öltözött Hippolytát
(Kovács Kriszta) látjuk a színpadon. (Bár a jel-
meztervező valószínűleg nem stilizációnak
szánta az öltözetet.) Elfojtott üvöltés szakad ki az
amazonkirálynőből, tehetetlenül, bezártságát
érezve kereng körbe. Theseus (Téri Sándor) jön
utána a lépcsőn. Előbb távolról figyeli, majd
kihívó magabiztossággal megszólítja az
asszonyt. Nyájasságnak szánt durva fölénnyel
jelenti be az esküvőt. Utasítás ez, nem
vallomás. Hippolyta lebiggyesztett ajakkal,
terpeszállásban hallgatja a férfit. Kihívó tartása
jelzi, nem győzték le, de nincsenek már
eszközei a harc folytatásához.

Értjük a rendező, Iglódi István szándékát, de
keresettnek találjuk színpadi megvalósítását.
Theseus és Hippolyta titkainak kellene itt
feltárulniuk, de ennek a jelenetnek sem színészi
hitele, sem drámai következménye nincs. Nem
érzékelhetjük, hogy mi történik kettejük között a
darabban, hisz állandóan ugyanazok a
fölényes nagyúri gesztusok és nagyasszonyi
sértődések térnek vissza a két szereplő
játékában. A színészek eleve csak illusztrálják
az alakokat. Nem hihetünk a figuráknak, csak
átláthatunk rajtuk. A játék eleve minősít és nem
ábrázol. Mindez természetesen nemcsak az
első jelenetre, hanem az előadás egészére is
érvényes. A legriasztóbb az, hogy a szereplők
többsége főiskolás, ám ők is szüntelenül a
külsődleges eszközöket mozgósí-tó játékhoz, a
teatralitás üres pózaihoz találnak vissza.
Meglehet ugyan, hogy csak a színház
üzemszerűségének kényszerei miatt kerültek le-

hetetlen helyzetbe. A Nemzeti Színház kamara-
színházában ugyanis tényleges produkcióként
kellene hatnia annak, ami az Ódry Színpadon
valódi értékében jelenhetett volna meg:
megmérettetéseként annak, ki hol tart, kit mire
képesített eddig a hivatalos színészképzés. A
vendégszínészek közreműködésével létrehozott
főiskolai vizsgaelőadás végeredménye ez: a
Várszínházban látható társulat - így együttesen
- alkalmatlan a Szentivánéji álom bemutatására
- a szép pillanatok, az időnként megcsillanó
tehetség ellenére.

A színészi hiányosságokat az adottságokhoz
igazított, a lehetőségeket figyelembe vevő sze-
repértelmezésekkel igyekeznek eltakarni. Az
előadás koherenciáját, a követhető darabértel-
mezés hiányát külsődleges látványosság igyekszik
pótolni. Az athéni erdőt egy ágyat stilizáló hatal-
mas gumiasztal jelképezi. Fölötte egy trapéz
leng - Oberon, illetve Puck kedvenc tartózkodási
helye. Látunk ugyan egy-két átfordulást, vető-
dést, huppanást, de e vérszegény akrobatika
nem működik. A csodák és a varázslatok meg-

Szűcs Gábor f. h. (Zuboly) és Ráckevei Anna
(Titánia) a Várszínház előadásában (Ilovszky
Béla felvétele)

mutatása helyett eleve csak mutatványok bemu-
tatására törekedett az előadás. De az utóbbiból
is csak az erőfeszítés értékelhető, s nem az
eredmény. Arra meg végképp hiába várunk vá-
laszt, hogy az elsődleges asszociáción túl
(álom=ágy) mért vállalta a rendező ezt a játékra
alkalmatlan teret.

Az egri előadás (rendező Gali László) kezdő
pillanataiban sejtelmes zenére lassan mozduló
színpad tárul fel, A fehér holddal díszített fekete
háttér előtt a színpadszéli hófehér takaró-
függönyökbe gabalyodó, surranó, mászó figurá-
kat látunk. Hátul egy fehér alak vigyázza mozgá-
sukat, majd ahogy kipörögnek a színpadról a
többiek, maga is eltűnik a színről. Szép lehetne
ez a kezdőkép, ha az előadás folytatásában, uta-
lásaiban kiderülne e látvány jelentése. Ugyanez
mondható el az előadás legszebb részéről, az el-
ső rész záróképéről, Titánia és Zuboly egyesülé-
séről. A szeretkezést imitáló páros egy hinta-
ágyon emelkedik el a földtől. Vadul lengő, szé-
pen lobogó fehér függönyök, az egész színpadot
betöltő, szálló, kerengő színes konfettik látványa
keretezi a tündérkirálynő és a szamárrá
változtatott takács nászát. A lenyűgöző kép
azonban csak színpadi hatásként működik s nem
metaforaként, vizuális jelként. A színjátszás, a
színház technikai értelmében - igen hatásosan -
meg-valósul egy-egy jelenet, megoldódik egy-
egy színpadi probléma, de a darabértelmezés
dimenziójában a szituáció megvalósulatlan ma-
rad.

Ötletgazdag játék zajlik az első jelenetben is.
Puck (Szíki Károly) és a (fiú) tündér találkozásakor
Robin pajtás egy láthatatlan kötéllel hátraköti a tün-
dér kezét, majd egy képzeletbeli csigán a magasba
húzza a karját - mintha kínpróbának vetné alá
beszélgetőtársát. Később - miután a tündér
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kiszabadult a képzelt kötélzetből - kergetőzni
kezdenek. Puck taligaként használja a másikat,
maga előtt tolja, végül ráül. Közben
természete-sen mindvégig beszélnek a
színészek, de a játék egészen másról szól, mint
a jelenet.

Sok kidolgozott, szépen megoldott részlete
van az előadásnak; kibomlanak helyzetek, fel-
derengenek figurák, de sosem szól többről a pro-
dukció, mint magáról a játékról. Mintha a
színjátszás az előadásnak nem eszköze, hanem
célja volna. És ez egy ilyen, titkokat feszegető,
problémák sokaságát felvető darab esetében
mindenképpen hiányérzeteket kelt.

Nem csak a fenti két bemutatóra jellemző,
hogy a Szentivánéji álom előadása technikai fel-
adattá egyszerűsödött. Mintha a felkészülés so-
rán többnyire csak a színpadra állítás színházi ki-
vitelezéséig jutottak volna el a társulatok és a
rendezők. A darabban megjelenő csodák fur-
csaságokká egyszerűsödnek, ha a tündérvilág
varázslatai nem az ismeretlennel való szembe-
sülés kényszerét jelentik alkotóknak és nézők-
nek. Világunk határainak, az ember lehetőségei-
nek újragondolására ösztönözhetne a történetet
mozgató erőkre való rákérdezés, ennek híján
azonban pusztán érdekes történetté, szórakoz-
tató vígjátékká egyszerűsödik a mű. Mintha a
Szentivánéji álom bemutatásának ezen „hagyo-
mányához" is visszatérnének a mostani előadá-
sok.

Kísértőmúlt - kísérletező jelen

Kiinduló kérdésünk így is megfogalmazható: va-
jon mint kipróbált komédiaszerzőhöz fordult-e
Shakespeare-hez a Szentivánéji álmot bemuta-
tó színház, vagy a filozófusra is kíváncsi?

Ha az előbbi utat választja egy társulat, min-
denképpen fel kellene tennie azt a kérdést, hogy
vajon lehet-e ma Shakespeare elég
szórakozta-tó. Érdemes-e ennek kedvéért
bemutatni a darabjait? Válhatnak-e a mai
magyar színházban sikeressé a művei?

A Szentivánéji álom előadásait nézve több-
ször is a Paraszt Hamlet szereplői jutottak
eszembe, akik miközben lelkesedtek a shakes-
peare-i történetért, elutasították annak nyelvét.
Arról a problémáról van szó, hogy ugyanaz-e a
szerepe a szónak egy Shakespeare-darabban,
mint a mai színpadon. Ugyanaz-e a viszonya a
nyelvhez a négyszáz éve élt manierista dráma-
írónak, mint a mai nézőnek? Vajon nem vált-e
időközben jóval pragmatikusabbá nyelvhaszná-
latunk, vajon nem ragaszkodunk-e túlságosan is
a kényelmes, egyszerűbb nyelvi klisékhez, nem
zavar-e bennünket az a nyelvi tobzódás,
amellyel a verbális kifejezés lehetőségeit
maguknak újból és újból lelkesen felfedező
Shakespeare-szereplők megnyilatkoznak.
Vajon érezzük-e beszédükben azt az érzéki
örömöt, ami e művek figuráit szüntelenül
hatalmába keríti, szójátékok-ra, szópárbajokra,
szómágiára ösztönözve

őket. Vajon nem idegen-e a nyelvi kifejezésnek
ez a túlfűtött formája a mai nézőktől és színé-
szektől? Úgy érezzük ugyanis: a Szentivánéji
álom-előadások majdnem minden színészének
gondot okozott, hogy miképp lehet Shakespeare
nyelvén megszólalni.

Ez a kérdés nem a fordítás problémája. Pé-
csett például Márton László korszerűsítette
Arany János klasszikus fordítását. Valóban job-
ban mondható, sokszor tényleg egyértelműbb
változat született így, de ez sem oldotta meg az
alapvető ellentmondást: a színészek nem mond-
ták természetesebben Shakespeare szövegét.
A magyar színházi hagyományban is központi
szerepe van a szónak, de gyökeresen más a
funkciója, mint Shakespearenél. Kulturális örök-
ségünkben a nyelv nem érzéki örömöt fejez ki,
hanem a sorsdöntő kérdésekről való megnyilat-
kozás kitüntetett formája. Ez a retorikai hatások-
ban gondolkodó nyelvszemlélet hívta életre a
deklamáló színjátszást. Ettől a kísértő hagyo-
mánytól akkor sem tudnak teljesen szabadulni
színészeink, ha Shakespeare-t játszanak. Állan-
dóan jelenvaló a veszély, még a jobb előadások-
ban is, hogy a játszók szavalni kezdenek, pózba
vágják magukat. Végeredményben hiteltelenné
teszik azt, amit hitelesíteni akartak egy használ-
hatatlanná vált hagyomány (esetleg szándékta-
lan) továbbéltetésével.

Ezzel a színjátszás legáltalánosabb problé-
májáig jutottunk el: miképp tágíthatók a szószín-
ház lehetőségei úgy, hogy a megszülető új szín-
házi konvenciók megőrizzék (sőt árnyaltabbá te-
gyék) a nyelvi kifejezés lehetőségeit is.

A színjátszás megújításának egyik lehetséges
módját jelezte a Várszínház előadásában
Ráckevei Anna Titánia-alakítása. Azon az estén
csak az ő jelenléte tartogatott igazi színészi pilla-
natokat. A verbális kommunikáció és a gesztus-
jelek szépen stilizálták egymást abban a mono-
lógban, amelyben Oberonnal való összeveszé-
sének természeti következményeiről beszél. Az
európai színjátszásban kialakult metakommuni-
kációs jelzéseket, „pózokat" a keleti színjátszás
jelszemléletű formakészségével korrigálta a haj-
lékony test, a kidolgozott mozdulatsor, a kecses
kézjelek használata. A színészi eszközöknek
olyan tudatos alkalmazása jelent meg Ráckevei
Anna játékában, amely kivételesnek tekinthető -
és nem csak ebben az előadásban. Néhányan
megpróbálták őt követni a Várszínház színpa-

dán, de erre képtelenek voltak.
Pécsett felemás eredményhez vezetett a szó-

színház egyoldalúságától való eltávolodás szán-
déka. Szépen kezdődik az előadás, ahogy a zöld
hálókból formálódó piramis felett a kötelekbe ka-
paszkodva Puck (Alföldi Róbert) az álom-
jelenésekről beszél: „Úgy van, mindez álom".
„Egész valónk csak álmok szövete." De a forgó-
színpad mozgásával alakot váltó, összetekere-
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dő, szétbogozódó hálórendszer a díszletnek
csak egyik eleme. Oberon és Titánia két, zsinór-
padlásról alálógatott égi hajón érkezik. A tündér-
király a háttérből, magasba emelkedő trónszé-
kéről figyeli a fiatalok perlekedését. A kétféle vi-
zuális hatáselem azonban egymást cáfolja. Az
alakot váltó hálók ugyanis metaforaként hatnak,
a repülő égi tárgyak viszont kulisszaként, üres
látványosságként működnek. Jó példája a szín-
házi formák keveredésének az is, hogy az
agresszív bűvöletet modern nyugtalansággal
egyesítő Puck mellett a tündérek enyhén
groteszk táncos lejtéssel megjelenő
balettnövendékek.

Érdekes helyzetek teremtődnek a színpadon,
de a szereplők többnyire csak szavalnak a furcsa
szituációkban. Érzékelhető a deklamáló színházi
hagyományoktól való elszakadás szándéka, de
az előadás összességében élőbbnek, jelenva-
lóbbnak mutatja ezt a konvenciót, mint azokat a
megoldásokat, amelyekkel modernizálni igyek-
szik a színjátszás avíttságát.

Érzékelhető Lengyel György rendezői interp-
retációja - a mostani bemutatókat tekintve ez
sajnos kivételnek számít - , de következetlensé-
geket érzünk mind az értelmezésben, mind a
színpadi megjelenítésben. A tündérek közötti vita
tárgya, az indiai fiú is megjelenik a produkció-
ban, figurája azonban értelmezetlen marad. El-
sősorban a vaskos erotikát akarja megmutatni
ez az előadás, de sokszor szemérmesen, stili-
zálva teszi. A csípőmozgásaival gyakran párzást
imitáló Puck például csak egy pillanatra tartja
Zuboly (Besenczi Árpád) elé a szamárfarkat. A
takács elámul, ahogy megpillantja új alakba bújt
férfiasságának jelét. Csak mozdulataival imitál-
ja, mit kell hozzáképzelnünk a jelenethez. Titáni-
át az így megjelenített nemi képesség ejti rabul.
Ugyanilyen képzeletbeli egyesülésük is. Bár a
tündérneveket Zuboly mozdulataival erotikus
tartalomként értelmezi, végül azonban csak kar-
jaiba emeli a tündérkirálynőt. A tündérek meg áll-
nak körülöttük s mutogatnak rájuk. Így lesz a paj-
zán ötletből hagyományos teátrális póz, kimere-
vedő tabló. A szerelmes ifjak is folyton leszag-
gatják a lányokról az inget, Lysander már az első
éjszakán szerelmeskedni akar az erdőben Her-
miával, de ezek az ötletek sem telítődnek eroti-
kus töltéssel, a színészi játékából hiányzik ennek
a színnek a kidolgozása.

A hagyományos és a megújított színpadi nyelv
elemei nem alkotnak tehát szintézist a pécsi elő-
adásban. inkább csak furcsa keveredésüket lát-
juk. Ezért - számtalan pontosan kidolgozott
részlete, szép pillanata ellenére is - csak
részértékeket képes felmutatni a produkció. (Tö-
reky Zsuzsa és Pásztor Edina szerelmes fiatal
lány alakjai mellett a mesteremberek karakteres
figuráit - főleg Héjja Sándor játékát - említhe-
tem.)

Kecskeméten viszont kudarccal végződött

Epres Attila (Theseus), Bencze Ilona (Titánia),
Vitéz László (Zuboly) és Patassy Tibor (Puck)
Kecskeméten

egy nálunk szokatlan színházi nyelv alkalmazá-
sának kísérlete. Dan Micu vendégrendezésének
végeredménye: széteső, követhetetlen, élvez-
hetetlen előadás.

Pedig számos vonzó eleme van a rendezői tö-
rekvésnek. Érdekes az az önirónia, amellyel Mi-
cu a teatralitáshoz viszonyul. A Szentivánéji
álom díszletének egyik legfontosabb eleme a
hátteret alkotó, színpadmagasságú rács mögül
előgördülő emelvény. Nemcsak a mesterembe-
rek találnak így valódi színpadra az erdei próbán,
hanem a bolyongó szerelmesek is örömmel fe-
dezik fel e szabadtéri színházat. A lányok
lelkesen ugranak fel a deszkákra, s szavalni
kezdenek. A fiúkat kevésbé vonzza a
színjátszás. A mesteremberek előadása alatt is
inkább hátra-vonulnak tollaslabdázni. A
színpad közelében azonban gyakran alakul
színpadi jelenetté a fiatalok veszekedése. „Te
pojáca, te színésznő!" - vágja a becsmérlő
szavakat Hermia fejéhez Lysander. Heléna
lelkes lovagjai a színpadhoz kötözik az
okvetetlenkedő Hermiát. A színpadból lépnek elő
a párbajozni induló ifjak. Titánia elalvása is
színpadi jelenetté alakul. „Függöny!'' - kiáltja a
próba kezdetén Vackor, mire leereszkedik a
kecskeméti színház függönye. Ne ezt.. a
másikat! - pontosítja még időben a mesterem-
ber utasítását.

A távolságteremtést jelzik a kiszólások is.
Nem ez jön - mondja Theseus (Epres Attila) és
lapozni kezd a Shakespeare-kötetben. Shakes-
peare? - kérdezi ámulva a szamárrá változott
Zuboly, és enni kezdi a szonettgyűjtemény lapjait.

Vonzóak Micu - ugyancsak önironikus - lát-
ványötletei is. Csenevész erdőt varázsolnak a
színpadra néhány odahelyezett facsemetével. A
próbára készülő Vackornak útjában van néhány
fa, sebtében átrendezteti hát az erdőt. A
Titániával való veszekedés után egyedül maradt
Oberon csalódottan álla rácsnál, háttal a
nézőknek, a meginduló hóeséssel szemben.
Fázik. Puck (Patassy Tibor) ráadja a kabátját.

Ugyanakkor Dan Micu ötletei nem állnak
össze követhető, koherens előadássá.
Élvezünk néhány részletet, de nem értjük az
egészet. És főleg azt nem, hogy ennek a laza
ötletgyűjteménynek mi köze a műsorra tűzött
Shakespeare-darabhoz. Ürügy csak a mű
Kecskeméten is a következmények nélküli
ötletkipróbálásra.

Eleinte még kérdezünk. Miért egyetlen szerep
Oberon és Theseus figurája, ha Hippolytát és Ti-
tániát más-más színésznő játssza? Futó ötlet
csak vagy mélyebb tartalmat rejt, hogy Puck eb-
ben az előadásban bölcs öregemberként jele-
nik meg? Mi a szerepük az előadást keretező
Shakespeare-szonetteknek? Mottóul szolgál-
nak, vagy csak kulcsul az előadás megfejtésé-
hez? Egy idő után azonban beletörődünk az
esetlegességbe. Miért ne lehetne akár így is? De
vajon így kell-e lennie?

Ám nem a mindenen eluralkodó esetlegesség
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a legbántóbb a kecskeméti előadásban, hanem

az a távolság, amely elválasztja egymástól a ren-

dezőt és a színészeket. Szemmel láthatóan kí-

sérletet sem tettek közös nyelv kialakítására. Mi-

cu nem vette tudomásul, hogy szereplői egészen

másfajta színházi konvenciókhoz szoktak. Az öt-

letek így csak külső formájukban jelenhettek

meg, mert a színészek nem tudták játékukkal hi-

telesíteni azt a nyelvet, amelyet a román vendég-

rendező használ, és Micu sem segít a

játszóknak számukra hitelesnek tekinthető

színpadi helyzetek teremtésével, követhető

támpontok kijelölésével. Elhangoznak szavak,

amelyek érzésekre, szándékokra,

kapcsolatokra utalnak, de mindebből semmi

nem jelenik meg a színpadon. Alapfeltételek

hiányában nem is lehet más ez az előadás,

mint látszatokra épülő érzékcsalódás.

Titánia és Zuboly násza az egri előadásban
(Ilovszky Béla felvételei)

Rítus és ritmus

A mostani bemutatókat figyelve szüntelenül egy

évek óta műsoron lévő (ebben a szezonban is

játszott) előadás jutott eszembe, az Arvisura

Színház Szentivánéji álom-produkciója. Egyrészt

mert az ő előadásuk beszél a legelmélyültebben

a darabról, adekvát, mégis szuverén értelmezé-

sét adva a műnek, másrészt az a színházi kísér-

let, amely megjelenik az előadásukban, hosszú

és alapos műhelymunka eredményének (ponto-

sabban egyik állomásának) tekinthető, s nem al-

kalmi próbálkozásnak. Somogyi István rendezé-

se a természet és a kultúra határán játszódó rí-

tusként jelenítette meg a történetet, kibontva, ko-

herens értelmezéssé alakítva a darab mitikus ré-

tegeit, megmutatva azt is, hogy miképp érintheti a

színjátszás létünk egészét, sorsunk mélyréte-

geit, ha nem pusztán technikai kérdésként merül

fel egy-egy mű színpadra állítása.

Az Arvisura produkciója a történet mitikus hát-

terét is megjelenítette. Theseus és Hippolyta tit-

kairól beszél a nyitókép, amely az amazonokkal

vívott csata stilizált ábrázolása. Dobütések és ki-

áltások ritmusára nők ostromolják a férfiak alkotta

kört, melyből kiemelkedik az athéni uralkodó

alakja. A nők felugranak, lerántani igyekeznek a

királyt. Végül Hippolytával birokra kelve esik le a

harcosok válláról Theseus. Kettejük csatája át-

menet nélkül vált át a házasság bejelentésébe,

mozdulataik megszakítás nélkül telítődnek eroti-

kus tartalmakkal.

Az uralkodópár tükörképeként jelenik meg Ti-

tánia és Oberon. (A szerepeket is ugyanazok a

színészek alakítják - álarcban.) Mindkét vi-

szonyban ugyanaz a túlfűtöttség, ugyanúgy egy-

bemosódik ellentét és összetartozás, elszánt

küzdelem és önfeledt nász, kegyetlen leckézte-

tés és feltartóztathatatlan vonzódás. De míg

Theseus és Hippolyta a nappali rendet képvise-

lik, a józanság kényszerét veszik magukra, Obe-

ron és Titánia a formátlanság birodalmában ural-

kodik.

A tündérkirálypár uralta erdő itt nem idilli tün-

dérlak, hanem félelmet, szorongást keltő ősvi-

lág. Puck sem bájos kobold, hanem maga az

alaktalanság, a formák szüntelen átváltozása.

Jelzi ezt a szerep megháromszorozása: három

sötét jelmezes, fekete álarcot viselő színész

játssza az ördögi alakot. Hol egybegabalyodva

gurulnak át a színpadon, hol ijesztő torzképekké

kapaszkodva lépnek elő, hol különválva bukkan-

nak fel a legváratlanabb helyzetekben. Időnként

artikulálatlan hangokat hallatnak, máskor embe-
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Terhes Sándor az Arvisura előadásában (Katkó
Tamás felvétele)

ri nyelven szólnak. Hol játékos lények, hol
fenyegető szörnyalakok. A kultúra előtti
formátlanság jelenik meg Titánia és Oberon
találkozásának képében is. Folyton alakot
cserélő, dühösen egymásnak feszülő elemi erők
tombolását érzékeljük abban, ahogy a hátteret
alkotó tüllfüggönyök alatt maradva előlépnek,
egymás felé indul-nak, fenyegetik egymást.
Megjelenve is láthatatlanok maradnak, ahogy
mozdulataikra és kísérő-ik gesztusaira folyton
más-más formát vesz fel a függöny. Puckok és
tündérek visszhangosítják kísértetiessé
fenyegető hangú perlekedésüket, ahogy
ismétlik uruk, illetve úrnőjük szavait.

A határhelyzetek közötti ingadozás, a kiismer-
hetetlen mélységek feletti ingatag egyensúlyo-
zás jelképe az előadás egyik meghatározó ele-
me, az ijesztő játékosság tárgya, a hinta. Titánia
ágya ez, amelyet komor elszántsággal lendít
egyre ijesztőbb magasságokba Oberon, a
bosszú varázsigéit hajtogatva, miközben a
királynő mozdulatlanul alszik rajta. Ez a kép
folytatódik, amikor két, durván egymás felé
lökött hintázó alak jeleníti meg Titánia és Zuboly
egyesülését, melyet ritmusosan ismételt
artikulálatlan hangokkal kísérnek a tündérek.

Az Arvisura előadása azzal kezdődik, hogy a
sötétben a szerelmesek neveket kiáltanak, szó-
longatják egymást. Ez a megszólítás, a választ
váró megnevezés - a másik ember hívása, ön-
maguk keresése - a lényege erdei bolyongá-
suknak. Önmaguk határainak újrafogalmazása
ez az útkeresés, szembesülés saját maguk titok-
zatos éjszakai lényével. Ebbe a formátlanságba
lemerülve kell teljesebb valóságismeretet építe-
niük. Egészében is ez az igény jellemzi az
Arvisura képekben gondolkodó előadását. A
kultúra kereteivel való szembesülés számukra a
színházi formák tágításának igényét is jelenti.
Nemcsak technikájában kívánják kitágítani a
színjátszás lehetőségeit a zene, a tánc, a
mozgás egyenrangú alkotórészként való
alkalmazásával, hanem létformáját is
kiteljesíteni igyekeznek azzal, hogy a színház ősi
formáját, a szertartást azonosnak tekintik a
színjátszás mai feladataival. A rítus képes
kapcsolatot teremteni az ismeretlennel, élővé
varázsolhatja mindazt, ami eltűnt az életünkből,
újra aktivizálhatja azt a tudást, ami a világ
egész működésrendjén belül képes megértetni
sorsunkat.

Shakespeare: Szentivánéji álom (Pécsi Nemzeti Szín-
ház)
Fordította: Arany János. A fordítást mai színpadra al-
kalmazta: Márton László. Zene: Novák János. Díszlet-

és jelmeztervező: Gombár Judit. Koreográfus: Uhrik

Dóra. Rendezte: Lengyel György.

Szereplők: Dimulász Miklós, Spilák Klára, Moravetz
Levente, Vári Éva, Alföldi Róbert m. v., ifj. Fillár István,
Lux Ádám, Barkó György, Pásztor Edina, Töreky Zsu-
zsa, Héjja Sándor, Besenczi Árpád, Bellus Attila, Paál
László, Faludy László, Stenczer Béla, Kőmíves Sán-
dor, Szívler József, Fábián Anita, Pilinczes József, Kri-
zsik Alfonz.

(Várszínház)

Arany János fordítása alapján. Díszlet: Vayer Tamás
m. v. Jelmez: Papp János m. v. Koreográfia: Énekes
István. Zene: Selmeczy György. Mozgás: C. Nagy Ist-
ván. Dramaturg: Márai Enikő. Rendező: Iglódi István.
Szereplők: Téri Sándor m. v., Somogyvári Pál, Bede
Fazekas Szabolcs f. h., Izsóf Vilmos, Ivánka Csaba,
Szűcs Gábor f. h., Nyári Zoltán f. h., lllyés Barna f. h.,
Molnár Péter f. h., Dora György, Kováts Krisztina m. v.,
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Létay Dóra f. h., Bíró Krisztina f. h., Németh Zsuzsa f.
h., Juhász Judit f. h., Vasvári Csaba f. h., Ráckevei An-
na m. v.,Őze Áron f. h., Bodor Erzsébet f. h., Beleznay
Endre, Csík Csaba, Barabás Gyöngyi.
(egri Gárdonyi Géza Színház)

Fordította: Arany János. Díszlet: Kastner Péter. Jel-
mez: Hruby Mária m. v. Zene: Aldobolyi Nagy György.
Mozgás: Karsai János m. v. Rendező: Gali László.
Szereplők: Blaskó Balázs, Somló Ferenc, Tunyogi Pé-
ter, Fésűs Tamás, Szíki Károly, Venczel Valentin, Pálfi
Zoltán, Csendes László, Balogh András, Vizi György,
Bakody József, Losonczy Ariel, Román Judit, Radó
Denise, Pistyúr Attila, Fehér István, Nagy Enikő, Kle-
pács Andrea.

(kecskeméti Katona József Színház)
Fordította: Arany János. Díszlettervező: Dan Micu m.

v., Sz. Varga Katalin. Jelmeztervező: Sz. Varga
Kata-

A fennmaradás örök parancsa: dolgozz, al-
koss! Kikerülhetetlen törvény: az alkotás, a Mű
áldozatokat követel. Szükségszerű erkölcsi
dilemma: mekkora áldozat hozha
tó az embert szolgáló, megörökítő Műért,
megkérdőjelezheti-e az áldozat nagysága a Mű
célját, értékét.

Ezek a konkrét, időtől és helytől független kér-
dések fogalmazódnak meg - többek között -
abban a közép-európai műalkotáskörben,
amelynek reprezentatív alkotásai a Kőműves
Kelemen népballada variánsai, illetve az ezekből
született, ezeknek a témáját továbbépítő újabb-
kori verziók. Mint leglényegesebbek Ivo Andrić
Híd a Drinánja, Lucian Blaga Manole mestere és
természetesen Sarkadi Imre Kőműves
Kelemenje említendők, amelyek térségünk
archetipikussá lett konfliktushelyzetét
modellértékű parabolává szélesítették. A sorban
a legújabb: a Kő-műves Kelemen rockballada.

Az alaptéma hazai vándorlása sajátos műfaj-
váltással, illetve problémabővüléssel járt együtt.
A népballada-variánsok alapján Sarkadi Imre el-
beszélést, majd töredékben maradt drámát írt, s
ebből készítette Ivánka Csaba, Szörényi Levente
és Bródy János a rockballadát. A szűkszavú, ki-
hagyásos szerkezetű balladából a tizenkét kő-
műves tragédiáját lélektanilag árnyaló, folyama-
tos történetű, az áldozathozatalt több irányból is

lin. Szcenika: Vujovich György. Rendezte: Dan Micu
m. v.

Szereplők: Epres Attila, Bálint Péter m. v., Pál Attila,
Horváth Károly, Matus György, Fekete Tibor, Vitéz
László, Kovács Gyula, Guttin András, Gulyás Zoltán,
Borbáth Ottília, Kéner Gabriella, Ambrus Asma, Bencze
Ilona m. v., Patassy Tibor, Nyúl Erika, Fíman Nóra,
Gábor Anikó, Zelei Gábor, Fekete István.

(Arvisura Színházi Társaság)
Fordította: Arany János. Díszlet-jelmez: Horgas Pé-
ter. Zene: Vedres Csaba. Fény: Vizy Miklós. Rendez-
te: Somogyi István.
Szereplők: Terhes Sándor, Horgas Ádám, Robin
László, Reinhardt István, Kiss Bea, Scherer Péter,
Szalontay Tünde, Pintér Gábor, Zborovszky Antónia,
Regős János, Fórizs Sándor, Takáts Rita, Lukács
Gabriella, Bittner Dóra.

árnyaló próza, illetve dráma lett, hogy aztán is-
mét olyan balladává szikáruljon, amelyben a szó
és a zene együttesen hordozza a mondandót.
Ezzel párhuzamosan az elsősorban emóciókra
ható fogalmazásmód Sarkadinál racionálissá
változott, majd megint s szinte teljes egészében
emocionálissá lett.

Márkus Béla kimutatta, hogy a balladavarián-
sok mindegyikének középpontjában az anyagi
érdekek miatti áldozathozatal áll: Kelemen
asszonyának azért kell meghalnia, hogy a
kőművesek megkaphassák a Déva vár
felépítéséért be-ígért „fél véka ezüstöt, fél véka
aranyat" (Alföld, 1992/3.). De arra is rámutatott,
hogy Sarkadi miképpen tágította ki két másik
balladakörből vett motívummal darabjának
asszociációs körét, amikor „a bűnnek egy
korábbi bűnnel történő magyarázatával"
indokolja a dráma kiinduló helyzetét. Eszerint
az, hogy „amit raktak délig, leomlott estére", egy
pénzét mentő, s eközben gyerekeit a
rengetegben magukra hagyó anya akaratlanul is
gyilkos tettének a következménye, tehát a
befalazás átoktörő, engesztelő áldozat-ként
fogható fel. Ehhez az író a Budai Ilona és a
Gyönyörű Bán Kata típusú balladakörben találta
meg a forrásanyagot.

A Sarkadi-dráma középpontjában - akár-csak
a balladákéban - több motívum áll: a várépítés
ismétlődő kudarca, az alkotómunka meg-

szállottjának, Kelemennek önmagával és társai-
val való konfliktusa, s ezen belül szembenállás
Boldizsárral, az okos kívülállóval, azaz az egy
ügyért más és más módon küzdők között feszülő
ellentét, valamint az asszony feláldozása.
Másképpen: a hit és a megfélemlítés harca ez. A
manipulációról van szó. (Bővebbet a Színház
1974/ 5. számában lehet olvasni erről.)

Az expozícióhoz hasonlóan a dráma lezárása
is kibővül: Kelemen magára maradása, a társa-
dalomból való kirekesztettsége, bűnhődése -
amelyet az alkotás öröme, időben és térben
messze ható dicsősége ellensúlyozhatna - új
motívum a balladákhoz képest.

A drámán tehát több gondolatsor vonul végig.
Ez a komplexitás azonban - a darab töredékes
volta miatt - csak korlátozottan jelenik meg. A
rockballadában pedig a műfajváltás miatt ez a
komplexitás tovább egyszerűsödik és csak jel-
zésszinten érvényesül.

A műfajváltás legfőbb dramaturgiai következ-
ménye, hogy a rockballadában elvész az eredeti
dráma belső árnyaltsága, s bár a konfliktusok
egyértelműbbek lettek, a viszonyok leegyszerű-
södtek. A drámához képest - némileg visszatérve
az elbeszélésbeli képlethez - élesebb a két
főszereplő, Kelemen és Boldizsár szemben-
állása, hangsúlyosabb Kelemennek az Ügy és a
Mű melletti elkötelezettsége, illetve Boldizsár hi-
tetlensége, cinizmusa; felerősödik a félelem
szerepe, mindenekelőtt a kőművesek egynemű
csoportján belül. S változatlanul domináns a Mű
megszületése után az ellentét a Vándor által
közvetített külvilág, az anyagi hasznukat meglelő
kőművesek, valamint a magára maradó Kelemen
között.

A leegyszerűsítésnek van egy másik oka is,
amely a zenés műfajból következik: a szö-
vegkönyv jelentős részét a dalszövegek teszik ki, s
ezek sokszor a közhelyig lecsupaszított, a zenei
követelményhez igazodó (sorismétlések) ál-
talános gondolatokra redukálódnak.

Szörényi Levente zenéje is az általános fogal-
mazásmód felé billenti el a darabot, amikor el-
sősorban nem a zeneileg is jellemzett figurák kö-
zötti konfliktusok zenedramaturgiailag árnyalt
bemutatására, hanem állapotok kifejezésére tö-
rekszik. Így az előadás zenei szövetét az egyes
számok hatásos, egymást zeneileg ellenpontozó
füzére adja, amely viszont nyomatékosan
hangsúlyozza a téma egyetemességét; a muzsi-
kában a közép- és kelet-európai népzene meg-
annyi dallama és ritmusa fonódik össze s alkot
szerves egységet.

A drámák és interpretációik kulcskérdése a
Várnak mint az Alkotás, a Mű metaforájának ér-
telmezése. Sarkadi számára a Mű azaz új társa-
dalmi rendszer, ha úgy tetszik, a szocializmus - a
dráma megírásának ideje, körülményei, politikai,
társadalmi háttere egyaránt erre utalnak -,
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