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yos. Színpadnyi leplek idézik a tengerből és
zélből fogant Vejnemöjnen születését, Lem-
inkejnen élesztését; a fénydramaturgia ponto-

an jelzi a tér-és hangulatváltásokat. A vizualitás
lőtérbe helyezése mellett a színszerűség másik
orrása az epizódokban rejlő drámaiság részle-
es kidolgozása és felmutatása. A történet moza-
kjai sok-sok, erőteljes kontúrral megrajzolt élet-
elyzetet állítanak elénk, melyek az archaikus
özösségi lét folklorisztikusan hiteles sajátossá-
ait és a héroszok egyéni sorsfordulóit egyaránt

áttatják.
Az autentikusság erejét és értékét növeli az

lőadást mindvégig átszövő humor, mely nem-
sak a nyelvezetből és a helyzetekből, hanem a
zínpadi eszközök idézőjeles használatából is
zármazik. A játékosság a produkciónak sajátos
erűt kölcsönöz, ami úgy vezet el az eposz for-
ásvidékére, hogy egyben a színpadi reprezen-
áció „itt és most"-voltát is hangsúlyozza. Nagy
yörgy koreográfiája a hitelességet és az ironi-

us távolságtartást egyaránt szolgálja. Az utóbbi
záróképben válik mindenki számára nyilvánva-

óvá, amikor Vejnemöjnen mai leszármazottja-
ént egy kisfiú a lantba, mint gitárba csap, s a
angszóróból felbőg az elektronikus rockzene.

A három hónapja műsoron lévő előadás ren-
ezői megoldásai nem koptak meg, a tempó sem

ankadt, de nem hagyhatom említés nélkül a szí-
észi fegyelmezetlenségeket és a sok bakit. Ez
tóbbira magyarázatot adhat az, hogy a szerep-
ők két hete nem játszották a darabot, de az elvic-
elt és elröhögött jeleneteket semmi sem menti.
indjárt az előadás eleji bevonuláskor előfordul
színészek között némi privát kommunikáció, de

z még elvész a forgatagban. Az egyik legmeg-
endítőbb pillanatot foszlatja azonban semmivé
alogh Zsuzsa, amikor halott fiát az anyai szere-

et erejével életre keltve így hívja magával Lem-
inkejnent, gyere apáddal haza. S noha a szí-

észnő az apát anyára javítja, a jelenet a továb-
iakban a nevetés elfojtására tett igyekezetről
zól. Ez utóbbi történik Ilmarinen (Dánielfy Zsolt)
s az általa kovácsolt aranylány epizódjának vé-
én is.

Noha ezek a színészi fegyelmezetlenségek
sökkentik az előadás értékét, jelentőségük min-
enekelőtt erkölcsi és nem esztétikai. A szerep-
ők önbecsüléséről és a közönséghez való viszo-
yáról árulnak el sokat. Elrontani azonban nem
udják a finn színházművészek alkotását, ezt a
zeretettel, hozzáértéssel, becsülettel és öniró-
iával megkomponált népi eposzt.
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int István.
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Ritkán unatkozom színházban. Jó esetben
még izgatott is vagyok, ami nem csoda, hisz
emberek azon dolgoznak, hogy működésbe
hozzák érzékszerveimet. Nézem őket,
hallgatom beszédjüket, figyelem a fényt, a
ruháikat; mondhatni, dolgozom: összerakom,
amit ők is összeraktak hetek munkájával. Meg
akarom érteni, hogy mit, aztán meg azt, hogy
miért beszélnek úgy, ahogy beszélnek.
Vonakodás nélkül, önszántamból megyek bele
abba a játékba, amelyben ők előre elgondoltak
valamit magukról és rólam, rólunk; valamit, ami
szerintük közös bennünk. Amíg dolgoztak, ki
akarták találni a gondolataimat, sőt az érzései-
met. Mindenkiét külön-külön, hogy a sokfajtából
legyen egy, amelyben mindannyian osztozunk:
ők - mi - én. Tehát elmegyek, hogy elmond-
hassák, mit tudnak rólam, és persze nagyon sze-
retem, ha sikerül kifürkészniük valamit. Akkor zá-
rul be a kör, amikor rábólintok a végszóra: így
van, kitaláltátok, most hát megtudtátok rólam, én
meg pontosan ugyanazt tudtam meg rólatok. Iz-
galmas és igazságos játék.

Unatkozni akkor unatkozom, amikor észreve-
szem, hogy nem sikerült kitalálniuk semmit ró-
lam/rólunk, és ilyenkor még bosszankodom is,
mert akik a színpadon vannak, megszegték a já-
tékszabályokat. Idejövök, leülök velük szemben,
feszülten figyelek, felkészülök a munkára, hogy
pontosan össze tudjam illeszteni a részleteket,
hogy megértsem, hogyan beszélnek rólam - erre
nem mondanak semmit.

Komédium, Edward Albee, Mese az állatkert-
ről. Tehát ki szegte meg a játékszabályokat?
Nem csak a színészek és nem csak a rendező,
nem csak a szerző és nem csak én. Nézzük, ki
miben hibás.

Edward Albee: szegény Edward Albee csu-
pán abban hibás, hogy 1958-ban egy viszonylag
szűkre szabott terű darabot írt. Egy parabolát,

Katona Zoltán, Balogh Zsuzsa, Falvay Klára-N. Mol-
nár Éva, Majzik Edit, Földes Kati, Varga Éva, Urszuly
Edit, Pálfy Margit, Fogarassy Katalin, Kovács Angéla,
Lippai Mónika, Jablonszky Szilvia, Czukker Gabriella,
Tóth Zoltán, Jámbor József, Diószeghy Iván, Hajdú
Péter, Trón Árpád, Molnár Erika, Zakariás Éva, Dóka
Andrea.

amely a tehetetlenségről szól, arról, hogy egy
ember milyen távolra kerülhet a többiektől, és
hogy igyekezne közelebb hozzájuk, de elfogytak
az eszközei, mígnem észreveszi, hogy akikhez
közel kerülni remél, az emberek, már csak alig-
alig nevezhetők azoknak. Könnyen felcserélhe-
tők tárgyakkal, vagy akár állatokkal, mégpedig
gondolattalan, ösztöneiknek engedelmeskedő
kiszolgáltatott állatokkal. Tehát kapcsolatokra
nincs remény, magány van vagy öngyilkosság.
„Az embernek kapcsolatot kell teremtenie vala-
mivel... ha nem az emberekkel... legalább vala-
mivel... kivel lehetne jobban elkezdeni ezt a köl-
csönös megértést, mint (...) egy kutyával. "Talán
keserű és sűrű mondat volt ez 1959-ben, amikor
először bemutatták a darabot. Most nem az. Amit
nem tudhatott a harmincéves Albee: ez az akkor
végletes lelki nyomorúságról szóló rövid darabja
harmincnégy év elteltével közhelyesnek hat.
Nem tudhatta, hogy néhány évtized elteltével
olyan színes lesz a magányunk, olyan sokrétegű,
hogy az ő igyekezettel leírt mondatai csak a fel-
színét súrolhatják.

Találkozik egyik ember a másikkal, alig-alig,
de azért kicsit reménykedve beszélni kezd hoz-
zá, elmond egy mesét egy kutyáról, akinek. még a
gyűlöletér: is eljátszotta, beszél magáról, bele-
gyalogol a másik lelkébe, aki még ezután is csak
tompa indulatokra képes, majd kitervelt módsze-
rességgel felnyársalja magát saját rugós késére.
Nem akarok kaján lenni, de le kell írnom, hogy ez
nekem 1993-ban dajkamesének tűnik. Hát eb-
ben hibás Edward Albee...

Taub János rendezte az előadást, és így az ő
kezében volt annak a lehetősége, hogy árnyal-
hassa az egysíkú darabot. Ha neki sikerült volna,
akkor talán-talán megkezdődhetett volna a játék.
Úgy gondolom, az irónia az elszalasztott
lehetőség. Taub fegyelmezetten hagyja
magában szólni a szöveget, hagyja a
színészeit, hogy me-
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séljenek kedvükre, mígnem nagyvonalúsága el-
lene fordul. Az történik ugyanis, hogy nem kérve
színészeitől egyebet, mint a szövegből egyene-
sen adódó helyzetek megjelenítését, a monda-
tok meggyőző artikulálását, úgy tűnik, mintha ő
maga értelmezetlenül hagyná a darabot. Mintha
nem vette volna észre, hogy ez nem olyan erőtel-
jes szöveg, amely elmondva magába szívja a kö-
rülményeket: helytől és időtől függetlenül aktuá-
lisan szól. Nem értelmezte, azaz hagyta pangani
a mondatokat. A leghalványabb jelét sem láttam
annak, hogy a szöveget hozzámérte volna a szi-
tuációhoz, az időhöz, ahol és amelyben felhang-
zik. Nincs egy ironizáló gesztus vagy hangsúly.
Mivel nem „ellenőrzi" Albee mondatait, egy
nagyszabású tragédia patetikus előadása jön
létre, ami enyhén szólva túlzás egy közhelyes
gondolathoz. Két lehetőségre tudok gondolni:
Taub János vagy úgy véli, hogy a Mese az állat-
kertrő gondolata igazodnak helyzetünk drámai-
ságához, vagy pedig nem tartotta szükségesnek
ellenőrizni Albee mondatait, így a különbség a
szöveg és mostani állapotunk között elő sem állt
számára. Az iróniára hivatkoztam minta szöveg
életre keltésének lehetőségére. Azt a gyanakvó,
idegen, ám mégis mindenről belülről is tudó
szempontot hiányoltam, amitől a szöveg el tud

Eperjes Károly és Gáspár Sándor (Koncz Zsu-
zsa felvétele)

különülni, kontúrokat nyer, és attól függően,
hogy hol húzzuk meg a határvonalait, kezd jelen-
tésessé lenni.

Gáspár Sándor és Eperjes Károly játsszák a
két szerepet. Mint már említettem, részben ők is
hibásak a játék elrontásában. Véleményem sze-
rint olyasvalamiben, ami szorosan kapcsolódik
az irónia problémájához. Adva volt számukra -
és főként Gáspár Sándor számára - a lehető-
ség, hogyne csak eljátsszák, elszavalják a mon-
datokat, de megnézzék, hogy van-e számukra
való tartalmuk. Mindegy, milyen eredménnyel
zárult volna vizsgálódásuk, mert ha tartalmatlan-
nak találták volna Albee mondatait, és ettől ironi-
kussá lettek volna, az ugyanúgy mostani botrá-
nyunkra lett volna vonatkoztatható, mintha a
mondatokat tartalmasnak ítélik. Ha hűvösebben,
kevésbé szituatívan, azaz kevesebb színnel ját-
szottak volna, akkor talán módunk lett volna rá-
látni velük együtt nekünk is a szövegre. Így vi-
szont csak példás szavalatot hallhattunk.

Láthatjuk: mindenkit hibáztatok a játékszabá-
lyok megszegéséért. Magamat is. Magamat az

zal vádolom, hogy olyasmit kérek számon ettől
az előadástól, amit nem teljesíthetett, de lehet,
hogy nem is akart teljesíteni. Miért kellene min-
den színházi előadásnak akkurátus helyzet-
elemzést adni? Miért ne lehetne egy előadás
csupán a darab tisztességes, jól artikulált
elmondása, aktualitások nélkül, lelki tréning
nélkül? Mi-ért ne lehetne egy előadás
színháztörténeti emlékeztető? Valóban többször
jutott eszembe, hogy rendhagyó irodalomórán
ülök. Bizony, akár borzonghatnék és
lelkesülhetnék is az előadást nézve,
elszörnyedhetnék az emberiség állapotán,
csodálhatnám a két jó színészt érzékeny já-
tékáért. Azt hiszem, így góndolkoznék, ha mond-
juk, gimnazista lennék, sokat olvasnék, ismer-
ném Beckettet, ha szeretném az irodalmat és
szerelmes lennék a magyartanárba, ha böl-
csészkarra készülnék, és boldog volnék a felfe-
dezéstől, hogy az élet nem jó, hanem rossz, és
hát persze erről szól az irodalom... De hát nem
vagyok gimnazista. Ez meg az én hibám.

Edward Albee: Mese az állatkertről (Komédium)
Fordította: Elbert János. Díszlet: Várnai Vanda, Szabó
György.

Rendezte: Taub János.

Szereplők: Eperjes Károly, Gáspár Sándor.


