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H A T Á R O N T Ú L R Ó L
HRABAL -, SPIRÓ ÉS ILLYES-BEMUTATÓ

em könnyű eleget tenni annak a jogos
kívánalomnak, amelyet a határokon túli
magyar színházak fogalmaznak meg,
hogy ugyanis egyenlő elbírálás alá
essenek a magyarországiakkal, amikor

az anyagi és működési feltételek távolról sem
egyenlőek. Megítélésüknél be kell kalkulálni
azt, hogy alig van rendezőjük, s a társulatok
többnyire erősen heterogének. Mégis a
tárgyilagosság az egyet-len lehetséges
magatartás, akkor is, ha a bírálat nem
mindenben hízelgő. Három előadásról próbálok
e szellemben írni abban a reményben, hogy az
egyes produkciókról alkotott véleményem
általánosabb problémákat is érint.

Szigorúan ellenőrzött vonatok

Nem először nyúl olyan adaptációhoz Kincses
Elemér, a marosvásárhelyi színház főrendezője,
amely Magyarországon már sikert aratott. Ez
egyfelől érthető, hiszen a helyi közönség is sze-
retné megismerni a magyarországi érdekessé-
geket, másrészt viszont meglehetősen nagy mű-
vészi kockázattal jár, ugyanis ezek a dramatizá-
lások többnyire adott társulatra, egy-egy rende-
ző számára készülnek, ezért más közegben
esetleg egészen másképpen hatnak. Másfelől
az ilyen dramatizálásoknak éppen az lehet az
igazi próbájuk, hogy különböző társulatok ho-
gyan tudnak megbirkózni velük. Az előző sze-
zonban a Száz év magány Schwajda György ál-
tal a szolnoki társulat, Taub János és Törőcsik
Mari részére írt változatát mutatták be Vásárhe-
lyen, idén pedig az Ivo Krobot által adaptált és
rendezett Hrabal-művet, a Szigorúan ellenőrzött
vonatokat. Mindkét produkció hűen követi az
eredeti előadás forgatókönyvét; a rendező nem
vette eléggé tekintetbe saját társulatának jelleg-
zetességeit.

Hrabal regényei nem bővelkednek drámai
eseményekben, az író az emberekben lezajló
drámákat hétköznapi cselekvéseik mögé rejti.
Éppen ezért nagyon nehéz e művekből színpadi
történetet kreálni, illetve meg kell találni azt a
színpadi kifejezésmódot, amely a hétköznapian
reális cselekvések mögött megsejteti a belső fo-
lyamatokat. Ennek a kifejezésmódnak mestere a
Hrabal műveit jól ismerő, azokat többször szín-
padra álmodó Krobot.

Kincses többszörösen nehéz helyzetben volt,
amikor ezt az adaptációt színre vitte. Egyrészt
azon a tájon csaknem ismeretlen az a bensősé-
ges játékmód, amelyre ezúttal szükség lenne,
másrészt maga a szerző is ismeretlen, könyvei
ott lényegében hozzáférhetetlenek. Így az a világ
is nehezen megközelíthető - színésznek és né-
zőnek egyaránt -, amely a Hrabal-művek saját-
ja. A rendező nem bízott abban, hogy ez a drá-
maiatlanul drámai szöveg és maga a történet -

amely filmen azért ott is látható volt - a színpa-
don megél, ezért különböző eszközökkel -
mindenekelőtt a díszlettel, de zenei
effektusokkal, színészi játékkal is - a háborús
helyzetre, a háborúellenességre helyezte a
hangsúlyt, plakát-szerűvé téve a produkciót.
Márpedig ez az anyag ezt a megközelítést nem
viseli el. A plakátszerűségből is - de a társulat
eddigi stílusából is - következik, hogy a színészi
alakítások többsége bántóan külsődleges,
illusztratív, a hrabali szelíd és megbocsátó
humor helyett bohózati eszközökkel él. Ilyen
körülmények között nehéz helyzetbe került
Gáspárik Attila (Milos) és Hunyadi László
(Hubicka), akik megpróbálják a lehetet-lent:
mindenek ellenére a hrabali létezésmód lényegét
felmutatni. Ez azonban csupán páros je-
leneteikben sikerült. Helyzetüket tovább nehezí-
tette, hogy még a kitapintható koncepción belül
sem volt konzekvens az előadás (a ruhák például
sem a kornak, sem a helyzeteknek, sem pedig a
jellemeknek nem feleltek meg). (Gyakorlatilag a
Száz évmagánynál is ugyanezeket a problémá-
kat lehetett tapasztalni, a főszerepet játszó Far-
kas Ibolya egyedül maradt, mivel a gyors váltá-
sokat igénylő előadás egésze képeskönyvszerű,
lassúdadan folydogáló illusztrációvá vált.)

Csirkefej

Vincze János másodszor rendezte meg Spiró
György drámáját: Pécs után Kolozsvárott. Pécsi
előadása revelatív élmény volt, nemcsak azért,
mert a Katona József Színház bemutatója után
új, mélyebb összefüggéseket felmutató értelme-
zésben sikerült színre vinnie ezt a dokumentaris-
ta súlyú, mégsem földhözragadt helyzetképet,
hanem azért is, mert a Vénasszony mellett a
negyvenesek középgenerációja vált főszereplő-
vé (nem mellékesen a tragikusan elhunyt Sipos
László Apa-alakításának jóvoltából).

Kolozsváron is lényegében a pécsihez hason-
ló értelmezésben játszatta a darabot Vincze. A
díszletet ezúttal is Werner József készítette, de
egy lényeges változtatással: megcserélte a Ta-
nár és a Vénasszony lakásának a helyét, ezáltal
a két szereplő hosszú jelenete szcenikailag jobb
helyzetbe került. A rendező erős színészeket
kapott, s ezek érvényesítették is egyéniségüket,

Somodi Hajnal és Gáspárik Attila a Hrabal-elő-
adáson
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csak a kívánatos összhang nem jött létre
közöttük. Mintha eljátszanának egymás mellett,
ami nem lenne baj, ha a rendezés éppen ezt
hangsúlyozná -, de nem ezt teszi.

Orosz Lujza ideális Vénasszony, szinte sem-
mit sem kell tennie, csak élnie, léteznie a színpa-
don, s már megszületik a sok-sok szeretetből,
önzésből, naivságból és bölcsességből össze-
gyúrt alak. Csíky András visszafogott, halk esz-

közökkel játssza a Tanárt, még azt is hitelesíteni
tudja, ami az eddigi előadásokban soha nem
sikerült: a „megsűrült középfok"-szerű
fölösleges okoskodásokat. Spolarics Andrea
kirobbanó temperamentummal, de gyakran a
már jól is-mert, néha modorossággal is
fenyegető színészi eszközeivel teszi egyszerre
szánandóvá és elviselhetetlenné a Nő alakját.
Nagy Dezső erőteljes és robusztus Apa, de
hiányzik belőle az a termé-

Salat Lehel (Srác) és Orosz Lujza (Vénasszony)
a Csirkefejben (Tóth László felvétele)

szetesség, ami hitelesítené a figura primitívsé-
gét, beszűkültségét. Salat Lehel A kopasz éne-
kesnő néma szerepe után ismét bizonyítja, hogy
érett, jó színész. Srácában nem annyira a fiú ér-
dességét, inkább a szeretetéhségét hangsú-
lyozza. Bíró József ezúttal is elementáris erejű
mint Haver, de sem ő, sem Salat nem tudja feled-
tetni, hogy szerepüknél kissé idősebbek. Jancsó
Miklós és Bács Miklós jól él - s nem él vissza - a
Törzs és a Közeg mindig hálás szereplehetősé-
gével. Borbáth Júlia viszont nem tud mit kezdeni
az Anya szerepével, harsánysága, külsődleges-
sége bántó epizóddá teszi darabzáró megjele-
nését.

Nagy kérdés, hogy az eltérő befogadói közeg
mennyiben változtatta meg a darab hangsúlya-
it? Állítható-e, mint ezt egy magyarországi új-
ságban olvasni lehetett, hogy mindaz, ami ebben
a darabban és előadásban megjelenik, mélysé-
gesen idegen az erdélyi közönségtől? Így csak
olyan valaki nyilatkozhat, aki sem a darabot, sem
a közönséget nem ismeri. Spiró drámája nem
könnyű szórakozás. S nem budapesti dokumen-
tumdráma. A leépülés drámája, aszellemi és
fizikai beszűkülésé, amelynek egyik okozója az
a politikai és társadalmi állapot, amelyben
évtizedekig éltünk. Ez pedig ugyanolyan volt az
egész térségben, egyformán érvényes volt
mindenütt; s egyformán kínos ezzel a
helyzetképpel szem-benézni Budapesten,
Pécsett és Kolozsváron, egyformán nehéz
elfogadni azt a lepusztult alig-nyelvet, amelyet
használnak a darabban, az életben.
Kolozsváron ugyanolyan érzékenyen reagálnak
erre az előadásra, mint másutt, ami azt jelenti,
hogy vannak, akik elutasítják az ön-magukkal
való szembenézést, s vannak, akik vállalják
ezt. A közönséget tehát alaposan meg-osztja az
előadás, s ez így is van rendjén.

Tiszták

A komáromi Magyar Területi Színház ebben a
szezonban ünnepli megalakításának negyvene-
dik évfordulóját. Ünnepi évadot terveznek tehát,
amelynek egyik nagy eseménye lesz Az ember
tragédiájának tavaszi bemutatója, s nem kevés-
bé az a szezonnyitó premier: Illyés Gyula Tiszták
című drámája is.

Illyés drámáit nem könnyű játszani, hiszen
bennük a színpadi megformálással szemben az
ideologikum az elsődleges. Nincs ez másként a
Tiszták esetében sem. Maga az író így vallott er-
ről: „A darab egy elpusztult népről szól, de még
élő, küszködő népeknek, közösségeknek. S így
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személy szerint nekünk is. Hiszen - s ez is ko-
runk újdonsága - úgy, mint századunkban, tán
soha nem volt az egyén boldogulása, bukása, jó
vagy rossz halála annyira beletöltve annak az
anyanyelvi, vallási vagy faji közösségnek a sor-
sába, amely emberré nevelte. Soha nem volt te-
hát olyan sürgető ezeknek a közösségeknek
megerősítése, újjáteremtése, átlelkesítése,
megemberiesítése. Hősi ábrázolásra méltónak
én ma az ilyenért küzdő népek sorsát érzem. Fö-
lösleges talán hozzátennem, hányszor átsuhant
írás közben gondolataim közt a magyar anya-
nyelvűek közösségének sok ügye-gondja is."
Húsz évvel ezelőtt írta mindezt lllyés, de aligha
kell bizonygatni: mennyire igaz maradt - sajnos -
ma is minden gondolata. Az elpusztult nép a ti-
zenharmadik században - a tatárjárással egy
időben - vívta végső harcát a franciákkal. Az al-
bigenseket vallási fanatizmustól hajtva küldték
máglyahalálra, csak mert más volt a világnéze-
tük, a hitük. Az intolerancia szellemében irtották
őket, a tolerancia híveit. Lehet-e ma ennél aktuá-
lisabb téma?

Illyés Gyula szárnyaló költői szövege gyönyö-
rű, drámai ereje is nagy hatású, mégsem adja
meg magát könnyen a színészeknek, a nézők-
nek, ez a szöveg ugyanis jól megkonstruált szer-
kezetben, de nem mindig elég árnyaltan kidolgo-
zott jelenetekben fogalmazódik meg. Az ilyen
szabású gondolati dráma esetében különösen
sok múlik azon, hogy a rendező miképpen tud élő
szituációkat teremteni a gondolatok köré és mö-
gé. Hiszen lehet ezt a drámát úgyis előadni, hogy
a gondolatok világos és hatásos közvetítése a
legfőbb cél, de úgyis, hogy az emberi kapcsola-
tok pontos kidolgozása kerül az alkotó folyamat
középontjába, s a szereplők e kapcsolatokon be-
lül fejtik ki a maguk igazát, azaz a dráma igazsá-
ga drámai összecsapásokban fogalmazódik meg.
Ez utóbbi a nehezebb út.

Beke Sándor láthatóan az első megoldást ré-
szesítette inkább előnyben. Ezt indokolhatta az
ünnepi alkalom, de a közönségigény is. Hiszen a
premier emelkedett hangulata igazolni látszott a
rendező döntését. Beke a drámát Kemény Árpád
vakítóan fehét, sziklába vájt várdíszletében ját-
szatja, e díszlet szűkíthető vagy teljes színpad-
nyira kinyitható. Sőt egyes jelenetekben a néző-
tér és a folyosó is játszik. A tömegjeleneteket és a
zömmel páros epizódokat jó ritmusban váltogató
színmű ebben a térmegoldásban némileg egy-
ségesül, elvesznek benne az intim szituációk. A
dráma szereplői között az író nagyon pontos
egyensúlyi állapotokat hozott létre. A főkonflik-
tust számos mellékszál színezi, s a mű mondan-
dója csak akkor bomlik ki a maga teljességében,
ha ezek a szálak, s az ezeket képviselő szerep-
lők összhangja megteremtődik. Ez az összhang
azonban a komáromi előadásban eleve felbom-
lik, mivel a társulat rendkívül heterogén összeté-

Papp János (Perella) és Boráros Imre (Pierre-
Amiel) a Tisztákban (Nagy Teodor felvétele)

telű. A fiatalok szerelmi szálának döntő drama-
turgiai ellenpontozó funkciója van, de ez nem ér-
vényesülhet, mivel a szerepeket játszó B. Ko-
vács Ildikó és Boldoghy Olivér csak részben tud-
ja élettel megtölteni figuráját. Holocsy István
csaknem reménytelen helyzetbe kerül, amikor a
francia hadak fejeként úgy kell a várvédő Perel-
lával (Papp János m. v.) tárgyalnia, hogy az alku-
dozást többesélyessé tevő harmadik szereplő, a
dominikánus szerzetest játszó D. Németh István
képtelen megoldani feladatát. A dráma egyik
alapkonfliktusa gyengül, ha az albigensek püs-
pöke híjával van annak a lelki nagyságnak, amely
szükséges a hívők fanatizálásához. Márpedig
Ropog József figurájából hiányzik ez az erő.
Nem véletlen, hogy azok a jelenetek váltak él-
ményszerűvé, szellemileg és színpadilag egy-
aránt izgalmassá, amelyekben a szereplők ki-
egyenlített, jó színvonalú kapcsolatokat alakítot-
tak ki: tehát a Perella, Corba és a pápai legátus
közöttiek - Papp János, Cs. Tóth Erzsébet és
Boráros Imre triója az előadás vivőerejét jelenti.
De még ők is deklamálnak, s figurájuk nem elég
összetett (Boráros kiabáló ördög, Papp halk sza-
vú angyal. ezáltal az intellektuális szöveg és a ro-
mantikus figuraábrázolás egymás ellen hat).

Az előadás minden kritikusi kifogás ellenére
hatásos, mert az illyési gondolatok hatásosak.
Visszatérő jelenség és egyszersmind kritikusi di-
lemma az, hogy bizonyos időkben és közönség-
körben szinte az előadások művészi színvonalá-
tól függetlenül egyes drámák gondolatai elsöprő

erővel hatnak. Ez érthető. A baj az, ha a rende-
zők, a társulatok úgy fogadják el ezt az állapotot,
hogy általa felmentve érzik magukat az előadá-
sok maximálisan igényes kidolgozásának köve-
telményei alól. Márpedig ez a veszély csaknem
minden kisebbségi színház esetében fennáll.

Bohumil Hrabal: Szigorúan ellenőrzött vonatok (Ma-
rosvásárhely)

Fordította: Zádor András. Díszlet-jelmez: Bob József.
Rendezte: Kincses Elemér.
Szereplők: Gáspárik Attila. Hunyadi László, Tóth
Tamás, Mende Gaby, Szélyes Ferenc, Kilyén
László, Csergőffy László, Somody Hajnal, Póka
Csilla, Nagy József, Harsányi Zsolt f. h., Szabó Mária,
Gadó István m. v.

Spiró György: Csirkefej (Kolozsvár)
Díszlet: Werner József m. v. Jelmez: Dobre-Kóthay
Judit. A rendező munkatársa: Muschberger Ágnes m.
v. Rendezte: Vincze János m. v.

Szereplők: Orosz Lujza. Csíky András, Spolarics And-
rea, Nagy Dezső. Borbáth Júlia, Salat Lehel, Bíró Jó-
zsef, Jancsó Miklós, Bács Miklós, Albert Júlia-Gáll An-
namária, Barta Enikő, Rekita Rozália.

lllyés Gyula: Tiszták (Komárom)
Díszlet: Kemény Árpád m. v. Jelmez: Papp Judit m. v.

Dramaturg: Horváth Lajos. Zene: Zsákovics László.
Rendezte: Beke Sándor.
Szereplők: Papp János m. v. Cs. Tóth Erzsébet, B.
Kovács Ildikó. Skronka Tibor, Boráros Imre, Holocsy
István, Varga Tibor, Ropog József, Boldoghy Olivér,
Bajcsi Lajos, D. Németh István, Pőthe István, Vörös
Lajos, Kukola József, Bugár Béla, Bugár Gáspár, Tóth
László, Darázs László, Ferencz Bálint, Fekete Zoltán,
Tóth Gábor. Kecskés Marika, Rozsár Tamás, Siposs
János, Kozári Péter, Bock Andrea, Reiter Zoltán,
Agócs Judit, Keserű Márta.


