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darat a börtönparancsnokkal (ezek szerint nála
volt), és ettől kezdve dramaturgia, reálmotivációk
és szerkesztés helyett megint misztikus-kép-
telen, logikailag követhetetlen lírai motívumok
sorjáznak: ugatni kezdenek kinn a kutyák, a ko-
misszár lövet rájuk, csaholni kezd a tárgyalás
közönsége, ők is sortüzet kapnak (a rendezés,
szerencsére, az ugató nézőket kihagyta, így
viszont nem érteni, mitől lesz véres a karzat
publikuma). A lezárás - mindenkivel végez az
idegen hatalom - nem dramaturgiai, hanem
történelmi logikával vágja el az addigi,
homályosan körvonalazot erkölcsi dilemmákat.

A nézőteret bérletes diákok csapatai töltötték
meg. Nem jutottak el odáig, hogy Sütő András
sorskérdéseivel azonosuljanak. „Mi volt ez a

letében drámáit nem játszották. Most
meg rajta tanulják a színházat. Azok
is, akik csinálják meg azok is, akik
nézik. Vajon melyik a boldogtalanabb
állapot? No, nem az életben elért

múlékony sikert vetném össze az
örökkévalósággal. Mindössze arra utalok,
boldogabb lenne-e a szerző, ha megéri alkotásai
mai diadalútját. Ha látná az előadásokat. Néme-
lyik nyomán nem kívánná-e vissza műveit a kéz-
iratlét védettségébe, biztonságába?

Nyilván nem mindegyik esetben. De olykor bi-
zonyára. Most sikeres színész rendezői vizsga-
munkájául szolgált egyik - talán nem is teljesen
kész - darabja a Pesti Színházban. Másik elfe-
ledett munkáján a Nemzeti Színház Színiakadé-
miájának növendékei próbálták megmutatni ma-
gukat a közönségnek a Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban. Nyíregyházán pedig a jövendő közönséget
próbálják a színházi viselkedés alapjaira szok-
tatni a jegyszedő nénik az ő ürügyén.

Furcsa vagy talán éppen természetes módon
mindhárom mű ugyanarról szó. A szerelem
misztériumáról. Arról a bohózati közhelyről, hogy
mindenki mást szeret, senkit sem szeretnek vi-
szont, és hogy ebből milyen paradox helyzetek
és érzések fakadnak. Füst Milán pedig - mert
róla van szó persze - ebben a tárgykörben alig-
hanem verhetetlen. Nem riad meg a közhelyek-
től, mert azokon át vezet szellemi útja mélyebbre
és magasabbra. Mindig tud még egyet csavarni
a történeten, a szituáción.

madár? És miért ugatott?" - sutyorogták kifelé
menet.

Sütő András: Az ugató madár (Nemzeti Színház)
Rendezte: Sík Ferenc. Díszlet: Kemény Árpád. Jel-
mez: Papp Judit m. v. Koreográfus: Gyalogh László m. v.
Játékmester: Kutschera Éva m. v. Asszisztens: Trim-
mel Ákos. Zene: Bátkay József m. v.
Szereplők: Koncz Gábor m. v., Varga Mária, Ferenczy
Csongor, Urbán Andrea a. n., Szokolay Ottó, Gelen-
csér Adrienne, Kőmíves Sándor, Nagyváradi Erzsébet
a. n., Keresztes Sándor, Mandel Helga a. n , Szélyes
Imre, Kelemen Tímea a. n., Sörös Sándor, Szersén
Gyula, Gellért Éva a. n., Gyalog Ödön, Versényi Lász-
ló, Fülöp Zsigmond, Mihály Pál, Pathó István, Lázár
Csaba a. n., Lukácsi József, Mezei Lajos, Horkai Já-
nos, Botár Endre, a Nemzeti Színház Színiakadémiá-
jának növendékei és a Méta Együttes.

A néma barát is többszörösen megcsavart
helyzetet ábrázol. A féltékeny gyilkos már nem
szerette asszonyát, amikor megölte. Az ügyvéd
inkább önmagát, mintsem védencét szeretné
megérteni, amikor faggatja. A bíróság a közhe-
lyeket és a közrendet, nem az igazságot védel-
mezi. Az örök vetélytárs, a néma barát pedig
végképp talányos, rejtélyes, költői figura. Nem is
beszélve az asszonyról, aki a két férfi történeté-
ben talán azonos, talán nem, talán szerelmes,
talán nem. Talán könnyelmű, talán komoly, talán
felszínes, talán mély, talán hű, talán nem, de
hogy kihez, az végképp nem tudható. A gyilkos
nem akar vallani, nem akarja menteni magát,
mert tudja, hogy minden magyarázat eltorzítja az
igazságot. Leegyszerűsíti azt, ami végtelenül
bonyolult. Meg akar halni, nehogy
kompromisszumot kössön valami féligazsággal,
valami szánalmas magyarázattal, valami
mentséggel. De mégsem ő hal meg, hanem az
ügyvéd, aki kérlelhetetlenül keresi az igazságot,
aki fel akar tárni, meg akar torolni minden
sérelmet aki a köz bántalmának vél minden
szerelmi vétket. Valóban misztérium ez,
titokzatos erők rejtélyes játéka. A végén
tanácstalanabbak vagyunk, mint voltunk előtte.
Illetve egy nagy tudással mégis gazdagodtunk.
Előtte nem tudtuk, mennyire tudatlanok,
mennyire járatlanok vagyunk e lelki tereken.

A szerző ugyan ezúttal nem győzi szusszal
gondolatainak szerpentinét. Belegabalyodik a

pszichológiai és filozófiai bonyodalmakba, nemi-
gen tud kilábalni belőlük. Az ügyvéd öngyilkos-
sága inkább csak kettévágja, mintsem befejezi a
történetet, amely érezhetően befejezhetetlen.
Hiszen nem sorsokról, nem valóságos emberek-
ről, hanem általános érzésekről, illetve eszmék-
ről szól. Olyan általános problémákról, amelyek
az egyes embert elpusztítják, maguk azonban
örökek. Másrészt az író reménytelen küzdelmet
folytat az erkölcsi megítélés csapdáival is. Hol
beléjük botlik, hol fölényesen átugorja őket. Hő-
sei számára hol mércéül állítja a közvélekedések
közhelyeit, hol pedig mintha azok nemis létezné-
nek számukra.

Hegedűs D. Géza okosan gondolta el, hogy
ehhez a játékhoz az intimitást és a távlatosságot
valahogy egyszerre kellene megteremteni. Fur-
csa szobaszínházzá alakította hát számára Fe-
hér Miklós a Pesti Színházat. A színpadra ültette
a közönséget, a játszók közvetlen közelébe, mö-
göttük meg nyitva hagyta a nézőteret. A székek
fölé hosszú befutókat rakott. A bíróság előbb a
karzaton áll, majd egy keresztrámpán foglal he-
lyet. Vibráló, valószerűtlen térélmény keletkezik
így. A szereplők hiába vannak karnyújtásnyira
tőlünk, figyelmünk gyakran kalandozik a mögöt-
tünk nyíló messzeségbe. S mintha valahonnan a
mélyből bukkannának elő a játszók, amikor ismét
magukra vonják tekintetünket. A játék is finom,
tárgyilagosan költői. Vad szenvedélyek mintha
csak apró rezdülések volnának, vagy megfordít-
va, minden rezdülésben egy-egy kitörés lap-
pang. Hetényi Pál jól őrzi a gyilkos titkát. Rendít-
hetetlen méltóság, öreges lassúság és rengeteg
lefojtott szenvedély van a játékában. Főúri gőg
az alapvonása, de csak annyira, amennyire ezt
egy példázat megengedi. Amennyiben egyfajta
férfisors reprezentánsának illik súlyt, tekintélyt
sugároznia. Az illő viselkedésen azonban át-át-
tör a kiábrándultság halálvágya. A reménytelen-
ség fáradtsága. Vallai Péter játssza az ellenpél-
dát, az ügyvédet. Ideges, rámenős racionalista.
Kezdetben mintha csak szakmai feladatként ér-
dekelné az ügy. Mintha csak a hiúságát irritálná a
védekezni nem kívánó vádlott, illetve valamiféle
beteges kíváncsiság, mindent megérteni vágyó
értelem vezérelné. Hogy aztán egyre vadabb,
féktelenebb és nemtelenebb indulatok sodorják
magukkal. Az igazi titok azonban az asszonyban
rejlik. Murányi Tünde sugárzó tiszta tekintettel
jeleníti meg a nőt, aki mindig igazat mond és min-
dig hazudik. Aki egyszerre szökik és marad, aki
egyszerre hű az élettárshoz és a szeretőhöz, a
rabtartóhoz és a megszabadítóhoz. E valósze-
rűtlen és kevéssé motiváltan megírt viselkedést
kislányos bájjal, a természet eredendő romlott-
ságával és tisztaságával hitelesíti. Mindenféle
erkölcsi megítélésen túlemeli a figurát. A lefojtott,
tompított, líraivá szelídített tragédiában nem sok
keresnivalója van a két szolgának, akik mintegy
homályos tükörben elmosódva-eltorzítva ismét-
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lik meg uraik drámáját. Ezért aztán Szabó Gabi-
nak és Hunyadkürti Istvánnak inkább csak a cse-
lekményben, mintsem az előadás alapszerkeze-
tében jut halvány szerep.

Az ezüst tükör, amelyen a Nemzeti Színház
akadémistái gyakorolták magukat az Irodalmi
Múzeumban, ugyancsak szerelmi misztérium.
Ezúttal azonban a pantomim műfajában. Ponto-
sabban a pantomim formában előadott mese
műfajában. A történet következésképpen még
elvontabb, egyszerűsítettebb, mint A néma ba-

ráté. Királyfik versengenek a királykisasszonyok
kezéért, illetve a szeszélyes lány által óhajtott ró-
zsáért, miközben ő szerelme vágyott madarát
kergeti. Itt is minden azonos az ellentétével, min-
den jelkép kétértelmű, minden boldogság és bol-
dogtalanság forrása egyúttal. Füst Milán kifordít-
ja a hagyományos mesét, de visszafordítja. Köz-
lendőjének lényege itt is a talány, az érzelmek, a
kapcsolatok kiismerhetetlensége, változékony-
sága, múlékonysága. Nagyon bonyolult és mé-
lyen megszenvedett felismeréseket takar a lát-
szólag éppen csak kissé megkavart archaikus és
romantikus motívumkincs.

Ezért kétszeresen sem érthető Magács László
választása, aki ezen a darabon gyakorlatoztatta
rokonszenves tanítványait. A látszólag egy-

szerű mese valójában túlságosan bonyolult,
hogysem lényege a tanulók csiszolatlan eszkö-
zeivel feltárható volna. De nem érthető a
választás pusztán technikai szempontból sem.
Hiszen a pantomim nem egyszerűen szöveg
nélküli színház. A beszéd hiánya nem
könnyebbség, hanem nehézség. És nemcsak
egyszerűen azért, mert mindent mimikával,
gesztusokkal kell kifejezni. Hanem azért, mert a
pantomim egészen sajátos mozgásrendszert
igényel. Egészen más jelrendszert, mint a
szöveges színház. A mese eleve nem
természetes világ. De ha szavak nélkül mesélik
el, akkor végképp egy másik, egy többszörösen
stilizált közegbe kerülünk. Nem véletlenül alakult
ki évezredek során a tánc, a balett sajátos
jelrendszere, a táncosok feszes, fegyelmezett,
alapjában természetellenes tartása, kimért,
kiszámított mozgása. Ez nem régi korok
szépelgése, esztétizálása, hanem e művészeti
ág alapkövetelménye. E mozgáskultúra nélkül a
szótlan színész szinte civilként lődörög a
díszletek és kellékek között. Lényegében ez tör-
ténik a Nemzeti akadémistáival is a Károlyi-palo-

Vallai Péter (D'Aurignac) és Hetényi Pál (Alber-
to) A néma barátban (Ilovszky Béla felvétele)

tában. Úgy jönnek be, mintha prózát akarnának
előadni. Besétálnak, beballagnak, majd jelez-
nek, illusztrálnak. A történet elbeszéléséhez el-
engedhetetlen nagy gesztusok, földön hemper-
gések nem illenek az alapvetően laza, természe-
tes, olykor kissé félszeg járáshoz. Így a
végeredmény legfeljebb rokonszenves amatőr
kísérlet-nek, önképzőköri játéknak tetszik, s nem
a szín-házi pályára komolyan készülődők
bemutatkozásának.

A sanda bohócot Nyíregyházán professzio-
nális társulat adja elő. A félreértés viszont még
súlyosabb. A Füst Milán művéből Valló Péter ál-
tal készített mesejátékot ugyanis óvodásoknak
és kisiskolásoknak adják elő. Haszna főképp ad-
dig van, amíg a jegyszedők megtanítják őket ar-
ra, hogy egy székre egy gyerek üljön. Utána a
legszabványosabb gyerekszínház, e műfaj leg-
rosszabb hagyományainak felmondása, felmu-
tatása következik. A szerző szelleme csak
annyiban van jelen, hogy a szerencséjét
kergető bohócot Goldnágel Efráimnak hívják, és
hogy oly-kor felbukkannak a pesti nyelv
jellegzetes fordulatai, a mesét fűszerező köznapi
beszédelemek. A játék azonban úgy folyik,
mintha a mesével mi sem történt volna, mintha
éppen olyan volna, mint minden kalandos
történet, amikor valaki el
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ass Attila (Goldnágel Efráim) és Gábos Kata-
(Dögvész Fánika) A sanda bohócban (Csut-

i Csaba felvétele)

ul és aztán a próbát kiállván boldogan vissza-
lál. Tiritarka, ricsajos felfordulás, amelyet oly-
r megzavar az író bonyodalmakra hajló, csú-
ndáros szelleme, keserű játékossága, s főképp
, hogy a történet mögött ezúttal is ott lap-pang a
övevényes, ellentmondásos világkép. A
sztérium, a dolgok megfoghatatlansága, az
yértelműség hiánya. Az előadás minderről nem
sz tudomást. Úgy tesz, mintha minden
abályos, rendben lévő volna. A gyerekeknek
szólag ez elég. Éppen úgy viselkedtek, ahogy
nden ilyen előadáson szoktak S ki tudja, mit
inálnának, ha valóban Füst Milánt játszanának
kik?

st Milán: A néma barát (Pesti Színház)

amaturg: Radnóti Zsuzsa. Díszlet: Fehér Miklós.
lmez: Jánoskuti Márta. Zene: Darvas Ferenc. Ren-

zte: Hegedűs D. Géza
ereplők: Vallai Péter, Hetényi Pál, Kaszás Attila,
rányi Tünde, Szabó Gabi, Hunyadkürti István,
ndy Lajos, Bajka Pál, Farkas Antal, Hetés György,
nyó József.
st Mi lán- Presser Gábor-Valló Péter: A sanda bo-
c (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház) Zenei
nkatárs: Kollonay Zoltán m. v. Koreográfus:

Bán Teodóra m. v. A díszlet és a jelmezek gyerekraj-
zok alapján készültek. Asszisztens: Kókai Mária.
Rendezte: Várnai Vanda m. v.

Szereptők: Avass Attila, Zubor Ágnes, Gábos Katalin,

Kocsis Antal, Horváth László Attila, Bajomi Nagy
György, Csorba Ilona, Tóth Károly, Petneházy Attila,
Sándor Júlia, Fekete István, Mészáros Árpád, Virág
Krisztina, Király Anita, Pásztor Zoltán.

Hasonlókeppen kezdődik mindhárom
elvonás a szolnoki előadáson: a sötétben
ongütést hallani, majd szájharmonikán
lőadott, bánatos dallam szólal meg. A
ivilágosodó
zínpad először a leeresztett, sötét függönyön
t sejlik fel, de néhány pillanat múlva feltárul a
ocsma aprólékos részletességgel berendezett
íszlete. Nem eltávolító idézőjel ez az ismétlődő
ezdés, inkább csak a játék természetét
eghatározó gesztus. Színházban vagyunk,
mely az életről rajzol többértelmű képet; egy
lőadást látunk, mely úgy beszél a világról, hogy
em akarja azt a látszatot kelteni, mintha ő maga
sszetéveszthető volna a valósággal.
Nekem úgy tetszik, hogy Fodor Tamás utóbbi

endezései a színház természetére kérdeznek
á, az előadás hitelességének problémáit fesze-
etik. Középpontjukban a játék áll. Mintha ezek

az előadások az önmaguk számára kitűzött já-
tékszabályok következetes végigvitelére, az ön-
ként vállalt feltételek konzekvens megtartására
törekednének. Mintha azt érzékeltetnék, hogy a
színház hitelességét nem az élettel való közvet-
len azonosításának lehetősége adja meg, ha-
nem az előadást szervező játék ereje. A szabá-
lyokat maga az előadás teremti meg, ahelyett
hogy külső feltételekből, az előadástól független
konvenciókból származtatná. Ebben a felfogás-.

ban a színház igazsága nem az életünkre
vonatkoztatható felismerésekből adódik, hanem
abból a tétből, amely keretet és értelmet ad a
(szín)játéknak.

A szolnoki előadás jelentőségteljesnek mutat-
ja a darabban felvetett problémákat, de nem
hangsúlyozza időszerűségüket. Eleven figurákat
látunk a színpadon, mégsem életszerűségük

megerősítésére törekszik a rendezés. A bemutató
nem vonja kétségbe, hogy Synge műve hatásos
képet fest a világról, de ennek hitelesítésé-ben az
életképeik kidolgozásának csak másodlagos
szerep jut. Ezzel a visszafogottsággal akarja
feloldani Fodor Tamás rendezése a mű irodalmi
jelentésének és színpadi jelentőségének feszült-
ségét, s talán így akarja színházilag egysége-
sebbé tenni ezt a kevert műfajú anyagot. A nyu-

gati világ bajnokában ugyanis a népi ihletésű
életképek filozofikus gondolkodásmóddal kap-
csolódnak össze. Az események mítoszok ar-
chetipikus helyzeteit idézik, a típusok toposzok is,
s a történet utalásrendszere erőteljesebb, mint
belső motiváltsága. A művet meghatározó
irodalmi beszédmód egyaránt törekszik a vulgáris
nyelvhasználat érzetének felkeltésére és a saját
lehetőségei fölé emelkedő lélek költőiségé-nek
sejtetésére.

Az előadás a figurák rajzában személyiségje-
gyeket és archetipikus vonásokat egyaránt érzé-
keltet. Egyediségüket és általánosságukat egy-
formán fontosnak tartja. Nem népi zsánerek, vul-
gáris típusok teremtésére törekednek a színé-
szek, de számtalan olyan gesztusuk van, amellyel
megkeményítik, érdessé, némileg durvává teszik
az alakokat. Ezek azonban inkább csak jelzések,
s nem a figurák megformálását meghatározó
alapelvek. Jellegzetes vonásokkal jellem-
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