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kus hangsúlyokat is kapnak: a hinta Manó játék-
szere, ha meglöki, akaratától független erőknek
szolgáltatja ki a rajta ülőt. (A szellemes
térkiképzés is a rendező munkája.)

Másszon föl a hintákra, aki szereti, fontosnak
gondolja a színházat. És feltétlenül másszon fel
az is, aki éppen ráunt a „létező színházra". Hogy
újra kedvet kapjon hozzá.

jraolvasom a Wyspiański-darabot, mielőtt
hozzáfognék kritikailag elemezni a szol-
noki Szigligeti Színház előadását, melyet a
vezető rendező, Zsótér Sándor állított

színpadra. Nem túlzóak a fordító, Spiró
György szuperlatívuszai, melyekkel a művet for-
dításkötete utószavában méltatja, és dicséretes
színházcsinálói vállalkozás részéről, hogy igaz-
gatóként a szolnoki színház műsorára tűzte ezt a
merész és szokatlan művet. De ahogy olvasom a
darabot, egyre-másra az a benyomásom támad:
„Nahát - ezt a jelenetet nem is láttam!" Kihúzta
volna Zsótér (joga van hozzá)? Vagy elaludtam
véletlenül (nem szoktam színházban; ráadásul
az előadás nemis adott rá okot)? Mert ha valamit
a bemutatott mű erényeként igazán felemlíthe-
tünk, éppen az, hogy nem unalmas egyetlen pil-
lanatra sem. Ugyanakkor azt sem állítanám,
hogy izgalmas avagy érdekes. Egy színházi elő-
adás kizárólag akkor, pontosabban attól érdekes
a számomra, ami a színészekben és a színészek
között történik. A szolnoki stáb játéka bővelkedik
ugyan artistamutatványokban - a színészi tör-
ténésekkel azonban szinte teljesen adósunk
marad.

A Szigligeti Színház „műforradalmi felvonu-
lásnak" titulálja előadása műfaját. Forgatom a
kötetet, sehol nem találom ezt a megjelölést;
Wyspiański „drámai jeleneteknek" szánta mű-
vét. A színház műfaji definíciója tehát mintegy
eleve kifogja a szelet a vitorlából: ha felvonulást
kínálnak nekünk és nem jeleneteket, ne is állít-
sunk az előadás elé olyan mércét, mellyel a
szín-padi szituációk megmérethetnek.

Tehát műforradalomra vagyunk hivatalosak.
A Menyegző szerzője a Novemberi éj esemé-

nyeit, előbbi művéhez hasonlóan, egyetlen éj-
szakába tömöríti. Az 1830-31-es lengyel felke-
lés és szabadságharc történetét tárja elénk kitö-
résének éjszakáján, november 29-én, s ahogyan
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a Menyegzőszereplői előtt megjelennek a
tudatalattijukban élő szellemek, itt is szellemek
lépnek színre, csakhogy ezek nem a
„lengyelség" képviselői, hanem az európai
kultúráé, az egyik legnagyobb közös mítoszé: a
görög mitológiáé. Istenek és félistenek öltenek
emberalakot, s tulajdonképpen ők irányítják az
éjszaka harci eseményeinek s egyszersmind a
felkelés teljes történetének a kimenetelét. Nem
légből kapott a „darabba rángatásuk": a játék
legfőbb helyszíne a var-sói Lażienki-park a
benne lévő palotával, ahol mitologikus alakok
neoklasszicista szobrai
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állnak. Azzal, hogy Wyspiański az európai köz-
kincs, a görög mitológia szemszögéből láttat egy
lengyel ügyet, bizonyos távolságtartásra készteti
a nézőt. Ezen az úton lép még tovább Zsótér,
amikor műforradalomnak nevezi rendezését,
mintegy sugallva; nem kell mellre szívni ezúttal
még az árulásokat sem, melyek köztudomású-
lag minden forradalom velejárói, hiszen most
csupán egy nem !igazi forradalomnak leszünk a
szemtanúi. A rendezőt, úgy tetszik, megragadta
az az életrajzi információ, miszerint Wyspiański
lelkesedett a Gesamtkunst eszméjéért, illetve a
wagneri operáért, s ha nem csupán a festészet-
nek lett volna mestere, hanem a zenének is, úgy
legszívesebben operákat komponált volna. Így
azonban be kellett érnie azzal a tudattal, hogy
művei akár operalibrettónak is beillenének. S
mintha Zsótér is ilyesminek tekintette volna a len-
gyel színpadi költő alkotását: alkalmas eszköz-
nek, hogy segítségével megfogalmazza a maga
műforradalom-látomását. Térkompozícióba,
színek viszonyába álmodta bele a Wyspiański-
mű költészetét. Valóban: a látvány, a látomás,
Ambrus Mária m. v. színpadképe és Csík György
ruhái az előadás legszerencsésebb alkotóele-
mei. Az amfiteátrumszerű, félkör alakú lépcső-
sor a belevágott kijáratokkal és négyzet alakú
ablaknyílásokkal egyaránt alkalmasnak bizonyul
a palotán kívüli és palotán belüli cselekmény le-
bonyolítására, és éppúgy hiteles helyszíne a
szatírok színjátékának (színház a színházban: a
vissza-visszatérő jelenetek során a félig kecske-
szerű, félig emberi lények parodizálják a hősö-
ket, sőt Goethe Faustjának első részét is), mint
ahogyan stílszerű környezetet teremt a vitorlás-
csónakot jelképező, isteneket föl-alá szállító lift
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alá és köré. Ugyanez a lift - ladik - viszi utolsó
útjukra a halottakat is.

A lépcsősor fehér. Ahogyan a Nagyherceg-

nek, a cár fivérének öltözete is az. Zsótér rende-

zésében a tér és a színek egymáshoz való

viszonyának jut a főszerep. Az istenek,

Pallasszal az élen, a kadétiskola stílusában

öltözködnek - ám pirosba. Pirosba, amely a vér

és általában a forradalmak színe. Fent, a

színpadkép fölött seregnyi piros zászló; csak a

zászlórudak csúcsa fehér. A lengyel lobogó

színei ezek: fehér és piros. A kadétiskolások

viszont, akik a felkelés lelkét jelentik, kék

színben pompáznak - és esnek el a dicsőség

mezején. Zsótér a francia trikolórt idéző

színhatással a „nemzetin túlira" akart utalni.

Noha elég sok nép zászlajában jelenik meg a pi-

ros-fehér-kék színösszeállítás (például a román,

a holland stb.), mégis 1789 óta a piros-fehér-kék

trikolórt szinte archetipikusan a francia forrada-

lom eszméivel és a szabadságvággyal társítjuk.

A piros színű istenek előbb segítik, majd elbuk-

tatják a kék színű szabadságharcosokat, akik

életre-halálra szóló csatájukat vívják a fehér

színben pompázó cári, illetve bármiféle uralom

ellen. Amikor a forradalom elbukik, az isteneket

s a hősöket jelképező piros és kék drapéria

egy-szerre hullik alá, eltakarva a bukást, és új

harcra szólítva.
Amilyen szerencsés és kifejező a színpadkép,

éppoly sikerületlen a rendező színészvezetése
(holott Zsótér korábban színészként és drama-
turgként működött). Még a legszebb és legösz-

vas iránt, s ölébe húzódva, a lovon ülve vele sze-

retkezik. Noha a férjéhez beszél - mégis inkább

a kőlovassal tudja átélni a szerelmi extázist. Az

örökkön bujálkodni vágyó Nagyherceg is párjára

lel eközben: istennővel szerelmeskedik a hintán,

bár ő meg Joannának címezi szavait. Ez a jelenet

jól sikerült: miközben rátalált arra a stílusra,

amelyre a rendezői szándék irányul, Wyspiański

költészetéhez is hű marad, tehát egyben a szer-

zői szándékot is megvilágítja.

A szatírok egyben erinnüszök és hullák vérét

szívó szárnyas lények is, vagyis kérek; alakítóik,

Kövesdi László, Szöllősi Zoltán, Thuróczy Sza-

bolcs közt is akad olyan, aki nemcsak akrobati-

kus mutatványoknak hódol, de a színészi játék

iránti igényünknek is eleget tesz. Az istenek kö-

zül viszont egyedül Bor Adrienne Pallasz

Athénéjében volt erő.

A bemutató egyik kritikusa szerint az előadás

egyik főproblémája, hogy nem tudnia szereplők-

ről: ki kicsoda. Ez igaz. Már amikor a darabot ol-

vassuk, akkor is állandóan a jegyzetekhez kell

lapozni, hogy megértsük: kinek mi volta szerepe a

lengyel felkelésben, illetve előtte és utána - hi-

szen a szereplők egytől egyig valódi történelmi

modellek alapján kerültek a műbe. Az istenek is

valódiak - hiszen létező szobrokat elevenítenek

meg. Nem vitás: egy darabot olvasni is nehéz

hátralapozgatva - előadás közben pedig végképp

nem lehet a jegyzetanyaghoz fordulni tájé-

kozódás céljából. Éppen ezért kellett volna Zsó-

térnak bíznia a hősök szájába adott drámai szö-

vegben! Ezért kellett volna hinnie az egykor volt

hősök lelkébe szorult drámaiságban! Minket, né-

zőket ott, a nézőtéren édeskevéssé érdekel, mi-

lyen is volt a valóságban Wysocki, Chlopicki vagy

Potocki, s hogy politikai különbözőségük szerint

elárulták-e vagy sem a forradalmat. Azt a forra-

dalmat azonban, amelyik a színpadon előttünk

játszódik le, az őket játszó színészek támogat-

hatták avagy elárulhatták volna - ha kellőképp

élnek a színészet eszközeivel. Akkor a forrada-

lom, a forradalmiság problematikáját a Wyspi-

ański által fölkínált látószögből éltük volna át.

Csak a színészi játék rendíthet meg a színpa-

don. „Nomen est omen" - mondja a latin. A „mű-

forradalom"-titulus, vagyis az „olyan, mintha"

műfaji megjelölés arra kárhoztatta a szolnoki

gárda nagy erőbevetéssel készült színpadi mun-

káját, hogy olyan legyen, mintegy színházi elő-

adás.
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szetettebb figura, a Nagyherceg alakítója, Hor-

váth Lajos Ottó is inkább ura a testének, mint a

Wyspiański-szövegnek. Hosszú perceken át ké-

pes a fél karján lógni, akár fejen is áll, de nem lát-

szik, hogy az artistamutatványok úgy istenigazá-

ban hozzásegítenék szerepe kibontásához, an-

nak a rendkívül bonyolult helyzetnek a feltárásá-

hoz, amelybe került: cárevics létére beleszeretett

egy lengyel nőbe, s hogy elvehesse, inkább

lemondott a trónról öccse javára. Ugyanakkor

most, amikor valóban öccse ül már az ő helyén,

nehezen viseli ezt a helyzetet. Lengyel nő férje-

ként ellengyelesedett, ám minta cár helytartójá-

nak a lengyel szabadság ügye ellen kellene for-

dulnia. Ő azonban a lengyelek élén, a lengyelek

segítségével szeretne a cár ellen fordulni, s a cári

trónt - vagy a lengyel királyit? - önmagának

megszerezni. Mindebbe a bonyodalomba szen-

vedélyes férfitermészete sodorta, mely nem is

annyira férfi-, inkább asszonyi természet: hiszen

a szenvedélyt választotta, nem pedig a hatalmat;

ugyanakkor azonban a hatalmat is birtokolni sze-

retné. Partnere, a Joannát alakító Molnár Erika

szövegmondás tekintetében hasonlóképpen bi-

zonytalan, sőt olykor túl halk és erőtlen is. Mintha

Zsótér ezúttal nem bízott volna a szöveg átható

erejében, inkább a mozdulatokba, a gesztusokba

kapaszkodott.

A két főszereplőnek mégis van egy valóban jól

sikerült „padödője". A hatalmas lovas szobor,

melynek a szerző jelentős szerepet juttatott, az

igen találékony guruló vasszerkezet segítségével

meg-megmozdul a lépcsősor mögött, sőt körbe is

jár a színpadon. A lovon lovas. Mivel a

Nagyherceg inkább tűnik gyávának, mint hősies-

nek, a Nagyhercegné erős vonzalmat érez e lo-


