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 KRITIKAI TÜKÖR 

Az ötvenes-hatvanas években ez volt az
gynevezett „haladó nyugati dráma". (Lásd
ég Howard Fast: Harminc ezüst-pénz, Roger
ailland: Foster ezredes bűnösnek vallja magát
tb.) Az ekképp kategorizált művek napi
ktuálpolitikai konfliktusokat öltöztettek
árbeszédes formába, szereplőik közvetlen
ordozói voltak az adott konfliktus-nak, a
imenetel legalábbis „a fennálló rend tart-
atatlanságára," minősített esetben a szocializmus
int „kiút" felé mutatott. A szerzők szívesen látott
titársnak számítottak, amivel például Arthur
iller vagy Friedrich Dürrenmatt - noha a
ésőbbiekben ők is átléphették a határt - nem
üszkélkedhettek. Az ő művészetükből hiány-
ott mind az aktuálpolitika, mind a „kiút" sejtetése,

csak egy későbbi időpontban ismerte fel a
ultúrpolitika, hogy éppen ezért talán több hasz-
ukat venni, mint az útitársaknak.
Alfonso Sastre drámája már röviddel keletke-

ése után ajánlott mű lett, kategóriája jeles

eszléry Judit (Antonia), Kállai Ferenc (Isaías
rappo) és Mészáros István (Jandro Kappo)

képviselőjeként - ám országos karriert mégsem
futott be. A hatvanas években azért már az érték
is szempont lett, A szájkosár pedig gyengécske
mű, amely inkább előképe, a Bernarda háza rá-
vetülő dicsfényéből él - noha García Lorcának
nem volt szüksége rá, hogy hősnőjét beléptesse
a falange-ba. Pepe el Romanóról sem derül ki,
hogy harcos köztársaságpárti volt-e; mégis, a lö-
vés, amely kioltja életét, nagyobbat szól, mint az
a négy plusz egy politikai gyilkosság, amely Isaí-
as Krappo (alighanem beszélő név; legalábbis a
„crapule" franciául disznó gazembert jelent) lel-
kén szárad.

Sastre a „haladó nyugati dráma" már-már
szocreálul ortodox receptje szerint fércel össze
egy családi és egy politikai konfliktust, azt a lát-
szatot keltve, mintha Franco generális minden
híve egyúttal szükségképp zsarnoki családapa
és feslett vén kujon volna.

Ha a mű karrierje a dogmatikus kultúrpolitika
regnálása idején is megfeneklett - kinek jutna
eszébe elővenni most, amikor mondanivalója a
kelleténél is kevesebb becsületnek örvend, és
nem terít jótékony leplet művészi gyengéire?

A Művész Színháznak. Itt és ma.
Vajon miért? Nem tudhatom. Talán Kállai Fe

renc meghívásához keresték az alkalmat; talán
úgy vélték, hogy a maga felszínes, könnyen
emészthető módján szórakoztató, krimiszerű
elemeket is beépítő dráma tetszik majd a közön-
ségnek; talán Taub János akarta a maga sajátos
esztétikáját annyi értékes klasszikus anyag után
egy gyengécske, félig krit-, félig szocreál játé-
kocskán kipróbálni (bizonyára hasonló okból vit-
te színre a művet Újvidéken már a hetvenes
évek végén Harag György is). Annyi bizonyos,
hogy az első számítás nem vált be, a másik kettő
pedig felesel egymással; mert ami szórakoztató
valőrje a műnek egy rutinos bulvárízű rendezés-
ben lehetne, az Taub kezelésében szükségképp
nem érvényesül, amit az eredmény felől már a
belépő számára is jelez az erkélyeknek s a néző-
tér hátsó traktusának lezárása, s a publikumnak
kínált ajándék: ma este ki-ki oda ülhet, ahová
akar.

A taubi stilizáció - az őskép Bernarda házát
idéző balladás hangvétel, a fehérben tartott szín-
pad, a fehér „alapruha"-készlet - nem csupán
súlyosan rátelepszik a mű könnyed, minden ele-
mében éppen csak funkcionális szerkezetére,
hanem a kelleténél is árulkodóbban leplezi le
Sastre koncepciójának közhelyes szokványos-
ságát, a gondolatiság teljes hiányát, az esemé-
nyesség (még csak nem is cselekményesség)
dominanciáját. Nem véletlen, hogy a dogmatikus
korszakban, itt is, másutt is, a rendezői színház,
ha egyáltalán, legföljebb a klasszikusokon szök-
kenhetett szárba; a kortársi dráma kánonja
ugyanis a „piéce bien faite" technikáját adta pa-
rancsba, s ez a technika eleve rendezésidegen.
García Lorca paraszti ruhás emberdrámáihoz,
de akár az irodalmi értékű naturalizmus paraszt-
drámáihoz is hozzáadhat valamit egy Taub Já-
nos művészete; Sastre híg pépjébe nem bele-
csorbul, inkább belesüpped a művészi bicska,
kaszabolásával egyszersmind megfosztva sze-
rény élvezetüktől a szóban forgó papi kedvelőit is.

Mivel Taub következetesen távol tartja magát
az aktuálpolitikától, fölösleges azon elmélkedni,
hogy volnának, lehetnének-e a műnek mai fel-
hangjai. Hajuknál fogva elő lehetne rángatni ilye-
neket: rendszerváltás, bosszú, igazságtétel, a
rendőrség ellentmondásos szerepe és a többi.
Minden ilyen ösvény útvesztőbe vagy a semmibe
vezetne; de szerencsére ezzel most nem kell
foglalkoznunk.

Illetve talán, ha már a rendőrség szó elhang-
zott, valamit mégis. A darab felszínességére
ugyanis a konfliktus végiggondolatlansága is
jellemző. Mert ha elhisszük is, hogy a francói
igazságszolgáltatás, legalábbis szavakban,
egyen-rangú állampolgárként kezelte az életben
hagyott s büntetésüket letöltött
köztársaságiakat, tehát adott esetben eljárt
gyilkosaik ellen - vajon nem kellett-e mégiscsak
enyhítő körülmény-ként betudniok, hogy a
gyilkos „ellenséget" ölt
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meg? Nem járt-e ki az ilyen gyilkosnak az a fajta
elnézés, amelyet Francia Kiss Mihálynak, a fe-
hérterror egyik fő exponensének juttatott a fel-
mentő ítélet után tőle „Isten vele, Mihály!"-jal bú-
csúzó Horthy-bíró? Tetejébe a mi gyilkos Krap-
pónknak igazán alapos indítéka is van, elvégre
fülünk hallatára halálosan megfenyegették. Eh-
hez képest az, hogy őrei a börtönben szitává lö-
vik, arra utal, hogy Franco hatóságai kegyetle-
nebbül bántak szövetségeseikkel, mint ellensé-
geikkel (hiszen lám, az Idegent három év után el-
engedték). Nem tudom, miért mondott le Sastre
ennek a hálás és saját szempontjából is termé-
keny szálnak a kigöngyölítéséről; Taub minde-
nesetre itt is kimutatja érdektelenségét a politikai
dráma iránt: Mécs Károly snájdig Roch felügye-
lőjének semmiféle konfliktust nem okoz a saját
szempontjából legalábbis problematikus dráma-
beli funkciója. Mécs tapintatosan legalább némi
titokzatosságot kölcsönöz a figurának, ez azon-
ban nem több, mint amennyit minden, Columbón
iskolázott néző szakmai minimumként elvár.

A nyitó kép: az asztalnál ülő család, amelynek
minden tagja, a szájkosár emblémájaként, arca
elé eresztett szalmakalappal ül, csak a családfő
hordozza szabadon a maga önelégült képét - ez
a kép sejtelmeket ébreszt; várunk egy művet,
egy hangulatot, egy stílust - mondhatni, egy vi-
lágot. Mindebből csak a stílust kapjuk meg, azt is
csak a külsőségek szintjén. Ki- és bemenetelek-
kor (többnyire) csengő szól, majd hal el lassan,
noha senki sem nyomja meg, s ajtót is csak ritkán
nyitnak; miért is nyitnának, ha családtag érke-
zik? Ez sajnos színtiszta modor. A nyitó képben a
jobb szélen kuporogva gitározik a kis cselédlány,
de Krappo rászól, hogy hagyja abba. Aztán a
lányka még egyszer gitározni próbál; ismét le-
hurrogják. Vajon miért próbálkozik, ha egyszer
nincs szerencséje vele? (Színpadon ugyebár két
lehurrogás már örök tilalmat jelent.) Nos, ezt tud-
ni lehet: azért, hogy a legvégén, a családfő halá-
la után, mégiscsak végigpengethesse dalát. Oka
ennek nincs, csak célja: nem a család lett közben
muzikálisabb, hanem a rendezőnek volt szüksé-
ge a stilizált kezdőkép után egy stilizált
záróképre is.

A kettő között nem sok van. Például jó színészi
alakítás sincs; legföljebb Meszléry Judit részéről
a szokásos erős, tartást sugárzó jelenlét. A szí-
nészek nem balladai skurcban vagy homályban,
hanem felszínesen és sablonosan fogalmaznak;
homályról legföljebb Győry Emil csak foszlá-
nyokban érthető szövegmondása gondoskodik.
Seress Zoltán Teo-alakítása úgy zörög, mint
szerepének papírlapjai: Gáspár Sándor Juanjá-
nak sötét nézésű szenvedése alighanem magáé
a színészé. Mészáros István, akinek története-
sen fekszik a legkisebb fiú, a bornírttá és
csökötté nyomorított Jandro szerepe, nem él
igazán a lehetőségekkel, de hát másfelől nem is

szólhat róla ez az előadás, amely a nála fonto-
sabb szereplőkről sem szól. Ráckevei Annáé
mint Luisáé a legszenvedélyesebb szerep, a szí-
nésznő azonban, ami nála szokatlan, szenvedel-
mesen játssza. Továbbá nem hallgathatom el,
hogy Luisáját hosszú ideig állapotosnak gondol-
tam, sőt, már azt a feltevést is megengedtem
magamnak, hogy apósa ejtette teherbe, de ami-
kor a jól svejfolt felügyelő, akinek elvégre
ugyan-azt kellett látnia, mint nekem,
kisasszonynak szólította, rá kellett jönnöm,
hogy nem a vérmes gazda, hanem
ajelmeztervező(nő) lehet a tettes.

Végezetül kedvetlenül kell írnom Kállai Fe-
rencről. Míg a többiek, vértelenül, szürkén
ugyan, de belül maradnak az előadás rendezői
keretein, ő, az energikus Taubot is két vállra fek-
tetve, egy másik darabot, egy virtigli magyar
népszínművet ad elő, azt is abban a nem egé-
szen korszerű felfogásban, amelyben a sztár for-
mátumot az öblögető hangerő és a minél széle-
sebb gesztusok mérik. Az eszközök túlontúl is-
mertek és differenciálatlanok; játékával kapcso-
latban pedig a „vértolulásos" jelző már olyan kri-
tikusi közhely, hogy idézni sem illendő. Szomorú,
hogy oly kevés késő hatvanas - kora hetvenes
férfiszínészünk közül azok, akik szakmai életük
java részét a Nemzetiben töltötték, oly rossz mű-
vészi kondícióban vannak, holott égető szükség
volna jelenlétükre.

Gáspár Sándor (Juan Krappo) és Ráckevei
Anna (Lufisa) (Korniss Péter felvételei)
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A legnagyobb talány: mit várt, mit remélt a
ű-vész Színház ettől a bemutatótól. De van
gy egészen picike kis fejtörő is: ha lsaías
rappo nem dohányzik, miért tart magánál
ngyújtót, mint egy szolgálatkész gigerli?
Lehet, hogyha erre a pici kis kérdésre választ

apnék, mára nagy talányt is meg tudnám fejteni.

Howard Barker darabja mintegy tíz
sztendeje született rádiójátékként, öt évvel
z-
lőtt lett belőle színdarab. Londoni és Los
ngeles-i, valamint skandináv, német és

rancia bemutatók után jutott most el
aposvárra. S mintha a tíz évvel ezelőtti
aposvárt

átnánk újra. Nem annyira azért, mert az akkori
agy gárda jelesei adják a főbb szerepeket, ha-
em mert az egész azokat az időket idézi. Az
lő-
dás parabola hatalom és művész viszonyáról.
zinte minden szava, gesztusa a három „t" urai-
ára emlékeztet. Öntörvényű, lázadó, leleplező

Alfonso Sastre: A szájkosár (Művész Színház)

Fordította: Benyhe János. Díszlet: Fehér Miklós m. v.

Jelmez: Bakó Ilona m. v. Segédrendező: Robert Sturm

Rendező: Taub János.
Szereplők: Meszléry Judit, Kállai Ferenc m. v., Gáspár
Sándor, Ráckevei Anna, Seress Zoltán, Mészáros Ist-
ván, Tóth Auguszta, Győry Emil, Mécs Károly.

művész és ravaszul, joviálisan taktikázó diktátor
harcát meséli el a történet. Galactia, a festőnő
véres mészárszéknek látja a diadalmas lepantói
csatát, s ráadásul annak is ábrázolja, mert kép-
telen elfogadni az öldöklést megideologizáló ál-
lami, politikai szempontokat. A dózse pedig ép-
pen őrá bízza a dicső harc megörökítését, talán
mert van minőségérzéke, és mert őszinte, igaz,
jó képet akar, úgy gondolja, éppen a jó festő, az
igaz festő hitelesítheti az ő eszményeit és
történelemszemléletét. Galactia viszont
bizonyára éppen azért jó festő, mert nem tud
hazudni. Mellesleg nemis akar. Sem
művészetében, sem életében. Egész életmódja
kihívás a társadalommal szemben. A dózse
mélyen tiszteli eredetiségét, szuverenitását, s
éppen ezért szeretné a szolgá-

latába hajtani; és sehogyan sem érti, hogy ez le-
hetetlen.

A művészet roppant fontos politikai szereplő a
darab megidézte XVI. századi Velencében. Ré-
sze az állami ideológiának s ezen keresztül a le-
gitimációnak. Nagy szerepe van a politikai har-
cokban. S e tekintetben is a mi hetvenes-nyolc-
vanas éveink viszonyaira emlékeztetnek a Ga-
lactia csataképe körüli küzdelmek. A belátó, mű-
vészetpártoló, hozzá nem értését folyton hang-
súlyozó dózsét állandóan fenyegetik a doktrine-
rek, a radikálisok. Szinte a művészet érdekében
kell olykor ellenük fellépnie, hiszen ha megbukik,
csak rosszabb jöhet utána. Taktikája a darabban
célt ér. A festőt bebörtönzik, a festményt betiltják,
helyette másikat készíttetnek, történetesen ép-
pen Galactia kemény férfiasságú, de puha gerin-
cű szeretőjével. A teljes kudarc után pedig integ-
rálják, a hatalmi ideológia részévé teszik,
bekebelezik a korábban elutasított, kiközösített
alkotást. Tartalmát kissé átmagyarázzák, majd
kiállítják. A tömeg fura ritkaságként szemléli,
egy-egy részletén akadnak meg a nézők: a
lényeg, a borzasztó, a lázító, a felkavaró
összkép senkit sem érint meg. Galactia pedig
nemigen tehet mást, mint elfogadja a dózse
meghívását. Integrálódik maga is a
társadalomba. Hiszen szellemét már amúgy is
beolvasztották, a hivatalos ideológia részévé
tették. Azaz kivégezték.

Ha Barker darabját történetesen megírása
idején mutatják be Magyarországon, bizonyára
nagy politikai szenzáció lett volna. Mint nem egy
korábbi kaposvári előadás. Spindler Béla dózsé-
jában természetesen egy megyei agit-prop. tit-
kárra ismertünk volna, s persze azt is tudtuk vol-
na, hogy valójában Aczél Györgyről van szó.
Spindler a paternalista puha diktatúra megteste-
sülése a színpadon. Édeskésen érdes, megfelle-
bezhetetlenül alázatos. Hangsúlyozottan nem
akarja befolyásolni a szakembereket, de kíván-
ságai azért parancsok. Politikai játékos lévén,
félénk kérései, kérdései, bizonytalan mérlegelé-
sei is fenyegetőek.

Molnár Piroska hatalmas asszonyi és művészi
szenvedélyt formái meg. Egy teljesen szabad,
autonóm személyiséget állít színpadra. Nagyság
van minden tettében, tehetséges az élet minden
síkján. Talán ebből fakad a szabadsága. Vagy
fordítva: a belső, szellemi, lelki felszabadultság
teszi naggyá, tehetségessé. Akárhogy is, sza-
badság és tehetség eggyé forr benne. Okosnak
és szabadnak kell lennie, hogy felismerje az
igazságot, bátornak és gátlást nem ismerőnek,
hogy kimondja, amit észlel. És mindehhez bölcs
is. Kérlelhetetlenül belátó. Senkit sem akar na-
gyobbá tenni önmagánál. De nemis lát senkit
nagyobbnak, mint amekkora. Saját lányait vagy
szeretőjét éppoly kevéssé, mint a lepantói győ-
zőt. A szenvedésben éppoly végletes, mint az él-
vezetben. És egyiket sem óhajtja megkerülni.

olnár Piroska (Galactia)

Z A P P E L Á S Z L Ó

HONNAN TUDJA AZ ANGOL?
HOWARDBARKER:JELENETEKEGYKIVÉGZÉSBŐL


