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KISVÁRDAI UTÓHANG
zt mondják, a kisvárdai fesztivál konszoli-
dálódott, vagyis a korábbi évekhez képest
eljutott oda, hogy a szakmai kérdésekre
koncentráljon. A zsűri tagjaként először
vettem részt a találkozón, nincs összeha-
sonlítási alapom. Kétségtelen, hogy
jelenlegi formájában a szemle hasznosan

működik, különösen, ha egybevetjük a rosszul
szervezett és szakmailag eredménytelen
Országos Színházi Találkozóval. Az a tény,
hogy a Kisvárdára érkezett együttesek legalább
néhány napig a helyszínen tartózkodnak,
megnézik egymás produkcióit és részt vesznek
a vitákon, önmagában is jelen-tős hozadék. A
viták fontosságának fölismerése a kisvárdai
szervezők szakmai fegyverténye. A hazai
színházi életből jelenleg vészesen hiányzik a
minimális szakmai közlekedés. Senkit sem ér-
dekelnek a színház napi gyakorlatának alapvető
művészeti kérdései; a túlélés a tét, anélkül, hogy
bárki megkérdezné, mi az, ami érdemes a túlé-
lésre. Ma a struktúra minden - az esztétika
semmi. Az ellenpélda Kisvárda, amely nem tö-
rődve az egyes színházak létbizonytalanságá-
val, anyagi gondjaival, a kisebbségi helyzetből
adódó beszorítottsággal - vagy éppenséggel
törődve velük, a túlélési stratégia részének
tekintve a problémák művészi meghaladását -,
súlyt helyez a szakmai elemzésekre.

Az általános értékelés egyik sarkpontja, hogy
a színházak hagyományaiból, adott művészi ál-
lapotából és az ennek megfelelő lehetőségekből
induljon-e ki, vagy kategorikus imperativusok-
ból, a működésre kényszerített elvont elvekből.
Az utóbbiakról mindig kiderül, hogy meddőek.
Nincs absztrakt színházcsinálás. Számon lehet
kérni, hogy a kisvárdai szemléről hiányoztak a
magyar drámák, tehát a színházak nem tekintik
fontosnak, hogy reprezentálják a magyar dráma
„ügyét" - ami nem feltétlenül igaz, hiszen több
oka lehet annak, hogy a fesztiválra nem magyar
darabbal jönnek-, de tudnunk kell, hogy az effé-
le számonkérés mindig tisztán ideológiai termé-
szetű. Kisvárda pedig, szerencsére, száműzte
köreiből az ideológiát és az ideologikus kérdés-
föltevést.

Megfigyelhető volt viszont egy nagyon is való-
ságos alternatíva, amely művészi-mesterségbeli
szempontból nemcsak a kisvárdai kínálatot jel-
lemezte, hanem a mai magyar színház általános
dilemmájára is rámutatott. Jobb megfogalmazás
híján a művészszínház és a népszínház, az elit-
színház és a populáris színház ellentétéről, illet-
ve az ehhez kapcsolódó kérdések soráról van
szó. S ami eo ipso benne foglaltatik: a közönség-
hez való viszonyról.

Az egyszerűség kedvéét egy szélsöséges
példával kezdem; két olyan előadással, amelyek
a látszat ellenére nagyon is összehasonlíthatók.
A beregszásziak Godot-jával és a nagyváradiak
Kakukkfészek-produkciójával. Mindkét előadást

zőt. Személyes mondanivalót fogalmazhatott
volna meg a várakozás, a beszorítottság, a kilá-
tástalanság becketti alaphelyzetéből. Annak,
hogy Estragont színésznő (Szűcs Nelli) játssza,
kötelező gondolati következménye van. Ez nem
jelent meg az előadásban; helyette keresett, ki-
módolt, túlkoreografált „ötletek" sorát kaptuk. A
rendezői agresszivitásnak ez a fajtája, amely
nem a mű belső hangjaira, hanem saját eredeti-
eskedő megoldásainak kiötlésére ügyel, még
egy olyan, titkos üzenetekkel telített drámát is ké-
pes kiüríteni, mint a Godot-ra várva. Az előadás
tele van szakmai hibákkal: ritmustalan, monoton,
szerkezetileg aránytalan, és az állandó forr-
pontra hevítéssel kizsigereli a színészt. Azt kell
mondanom, hogy Vidnyánszkynak minimális af-
finitása sem volt a dráma iránt, amellyel dolgo-
zott, és a saját ,,szituációja" iránt, amelyben a mű
megszólalhatott volna.

Ugyanez érvényes Miske László Kakukkfé-
szek-rendezésére. A helyzet itt annyiban más,
hogy míg Vidnyánszky elutasította a korábbi Go-
dot-mintákat, Miskének kötelezően követnie kel-
lett a Kakukkfészek kialakult előadásmodelljét.
Ebben a darabban már semmi fölfedeznivaló
sincs; előadása puszta gondolati és szakmai
reprodukciója annak, amit egyszer „kitaláltak",
és azóta ismételgetnek. A nagyváradiak készen
kapták a modellt - még a díszletet is
Debrecenből -, csak működtetniük kellett volna.
Ám ennek a banális modellnek van néhány
alapszabálya. Például az, hogy Bromden, az
indián főnök (Miske László) az előadás
dramaturgiai centrumában áll; nem szabad
súlytalan sertepertéléssel a háttérben hagyni.
Vagy hogy Ratched nő-vér (Bányai lrén) nem
lehet rosszindulatú szipirtyó; negédes
agresszivitásának kenetteljes hivatástudattal és
hatalmi gőgöt rejtő cukormáz-

elhibázottnak és gyöngének tartom. Természe-
tesen mindkettőt lehet „ideologikusan" kezelni.
Eszerint mégiscsak jó, hogy Beregszászon Be-
ckettet játszanak; illetve nagy baj, hogy Bereg-
szászon Beckettet játszanak, ahelyett, hogy
megnyernék a közönség és a fenntartók kegyét.
(Kisvárdán mindkét változat elhangzott érvként.)
Másrészről Nagyváradon az operettek és zenés
játékok dömpingje után mégiscsak komoly elő-
relépés Kesey és Wassermann magvas bulvár-
darabja. Az ideologikus érvek mellé sorakoztak a
„színházpolitikai" érvek. A fesztiváldíjak sora az
egyik oldalon, a közönség kitüntetett érdeklödése
a másikon. Lám, a Godot előadása művészi
értékeivel még idegen nyelvi környezetben is ta-
rol különböző fesztiválokon; ehhez képest má-
sodlagos, hogy Kisvárdán a szünetben kiürült a
miniatűr nézőtér. Másrészt hiába soroljuk a Ka-
kukkfészek szakmai hibáit, ha Kisvárdán (is) el-
nyerte a közönség díját.

Az érvek súlyosak, de nem perdöntőek. Sem a
zsűrorok, sem a közönség értékítélete nem meg-
fellebbezhetetlen. Alternatív közegben a köze-
pes kísérlet is fölértékelődhet; a konzervatív ízlés
túlsúlya a henye hagyományt is piedesztálra he-
lyezheti. Nálunk az utóbbi gyakoribb. Ezért is ér-
hette méltatlan támadás Vidnyánszky Attila Go-
dot-rendezését; méltatlan abban az értelemben,
hogy a darabválasztás és a drámai „anyagkeze-
lés" ezoterikusságát rótta föl bűnéül. Holott ha
volt művészi lehetőség Vidnyánszky fölfogásá-
ban, akkor az épp az elfogulatlanságában rejlett.
Abban, hogy elutasította Beckettet mint klasszi-
kus abszurdot, és úgy kezelte mint kortárs szer-

Jelenet a Semmi és végtelen kassai
előadásából
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zal kell párosulnia. Az sem mellékes, hogy
McMurphyvel (Medgyesfalvy Sándor) való harca
a férfi és a női „princípium" küzdelme, ha nem is
strindbergi, de legalább bulvárszinten. Mindez
mesterségbeli kérdés, csakúgy, mint az ápoltak
magatartás-és gesztusrendszerének realista ki-
dolgozása. Ha ezt csupán lejelzik az előadás
elején, s utána elfeledkeznek róla, akkor nem
szüle-tik meg a „naturalista konvenció", csak egy
olyan kaotikus, formátlan, henye produkció,
mint a nagyváradiaké.

A konvenció működésének
mesterségbelileg, már-már „művészileg"
nagyvonalú megvalósulása a kassaiak
előadása. Verebes István szakmai
„workshopját" üdvösnek tartanám a legtöbb
magyar színházban, s nemcsak a határokon túl.
Aaron Sorkin darabja, a Semmi és végtelen merő
banalitás; a dramaturgiai konstrukciót, a krimibe
ágyazott morálprédikációt (mondjuk finomabban:
erkölcsdrámát) jól ismerjük, így az előadás
menete semmi meglepetést nem tartogat. Az
„ördög" a részletekben van, és Verebes ügyel a
részletekre. A produkcióban minden pontos,
szakszerű és kimunkált; a díszlet, a makulátlan
jelmezek, a szereplők „szabványosan
egyénített" viselkedése. Társulatépítési, mester-
ségbeli szempontból rendkívül fontos elöadás,

Jelenet A hazugból (középen: Hunyadi László)

miközben fennen lobogtatható művészi hozadé-
ka nincs. Ám ez az a bulvár, amelyet nem szabad
lepöckölnünk az asztalról, mert alapfokon tanít
szituációteremtésre, jellemformálásra, szerepé-
pítésre. Egy olyan epizódalakítás, mint Boldoghy
Olivéré Dawson tizedes szerepében, a maga
ökonomikusságával az amerikai filmek hiperna-
turalizmusát idézi, s ebben a műfajban ez a
legtöbb, ami elérhető.

A maga módján ebbe a kategóriába tartozott a
temesváriak Katonák című előadása, amely Ro-
bin White (hang)játékából készült. A darab a ma-
ga absztrakt-realista modellhelyzetével, „vala-
mely katonai diktatúrában" játszódó cselekmé-
nyével feledhető lenne, ha nem idézné kísérteti-
esen a mai Boszniát. Néhány évvel ezelőtt való-
színűleg nem gondoltuk volna, hogy terepszín
egyenruhások ellenőrizhetetlen grasszálása és
lövöldözése földrajzilag ilyen közelről érinthet
bennünket. Paradox módon, a darabban túl sok
a racionális modellelem ahhoz, hogy leképezze
a szarajevói viszonyokat, amelyekre Gáll Ernő
rendezése láthatóan rímelni akart. Az előadás
szakmai erényei vitán felüliek, de épp a darab

konvencionalizmusa akadályozza meg, hogy a
kívánt eredményre jussunk, és megértsünk vala-
mit a háború irracionalizmusából.

Másféle modell Peter Shaffer Equusa, amely-
nek szintén kialakult a kötelező előadási copy-
rightja; ettől jobbra-balra el lehet térni ugyan né-
hány fokkal, de a színházteremtő fantázia műkö-
dési lehetősége továbbra is meglehetősen korlá-
tozott marad. Iskolajátéknak, persze, jó; a ma-
rosvásárhelyi színiakadémisták produkciójának
rendezője, Merő Béla nyilván annak is tekintette.
Az egyetlen önálló rendezői lelemény, a „kórus"
némileg rituális beállítása mindenesetre némi
eredetiséget vitt a játékba, amely különben meg-
felel a tanügyi céloknak.

A „felsőbb osztályba" tartozó kisvárdai ver-
senyelőadások közé tartozott a Figura Studió és
a sepsiszentgyörgyi színház házasságából szü-
letett két produkció, Goldoni A hazug című vígjá-
téka és Jevgenyij Svarc színműve, az Árnyék.
Mindkettőben a rendezői teremtő erő működik,
és mindkettőt lehúzza a kiegyenlítetlen társulat.
Ezzel nem a fúziót kérdőjelezem meg, ellenke-
zőleg: a Tamási Áron Színháznak életmentő a
vérátömlesztés, a „figurások" pedig lehetőséget
kaptak, hogy a maguk arculatára formálják az
együttest. A Goldoni-előadás nagy erénye Hu-
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nyadi László vendégül hívása Lelio szerepére,
ami színtiszta antikonvenció. Hunyadi jellemko-
médiának fogja föl a darabot, kényszeredett ha-
zugot játszik, aki a gátlásait kompenzálja. és
frusztrációját növeszti szereppé - amelybe
utóbb kiválóan beletanul. Kár, hogy az előadás
„egyszemélyes". Részint azért, mert a rendező,
Barabás Olga nem tudta bekapcsolni Lelio
áramkörébe azokat a szereplőket sem, akik erre
alkalmasak lennének (Diószegi Imola, Bocsárdi
Gabriella, Nemes Levente): néhányan pedig
megmaradtak „dalitársulati" színvonalon. És hi-
ányzott a dramaturgiai munka (a „klasszikus"
fordítás például mindenestől elavult).

Az Árnyékot Bocsárdi László kiváló szellemi
koncepcióval rendezte meg, amely azonban
csak részben jött át a rivaldán. A modellisztikus
mese mint a „balkáni állapotok" szatirikus para-
bolája próbált működni, de a produkció több
ponton nélkülözte a hatáselemzést: logikai
hiátusok mutatkoztak benne, s főleg az elején
hosszadalmasnak és ritmustalannak bizonyult.
Mindamellett a kisvárdai kínálatból ebben
éreztem leginkább a művészi teremtőerő
jelenlétét - j o b b elő-adások voltak, számomra
mégis ez volta legfontosabb, mert egy fiatal
rendezőnemzedék képviselőjének filozófiai
gondolkozásra és önálló vízi-óra valló törekvése
nyilvánult meg benne. Nem-különben ama
szándék, hogy a színház metaforikusan, költői
áttételek révén, de a körülöttünk lévő valóságról
szóljon. Arról a világról, amely-ben megfogant.
Remélem, sem Bocsárdi, sem a színház nem
hagyja magát letéríteni erről az útról, még ha a
gyors művészi eredményre nincs is garancia.

Formátumos előadás volt a szatmárnémetiek
Bulgakov-adaptációja, a Kutyaszív, melynek
problémái elsősorban magából Gothár Péter
adaptációjából erednek. Tudniillik az átdolgozás
nélkülözi a dramatikus elemeket, pontosabban a
drámai - mondhatni, konfliktuózus - alaphely-
zetet. Ezen lehet ugyan segíteni pittoreszk jele-
netezéssel, couleur locallal, a harmincas évek
moszkvai világára jellemző hangulatokkal - Kö-
vesdy István rendezése ebben a tekintetben
ügyesnek is bizonyult -, de arra az egyre nincs
felelet, hogy mivégre az egész. Hiányoznak az
előadásból bizonyos elhatározó szándékok.
Nincs eldöntve, hogy a múltnak kijáró elnéző bo-
hózat vagy gyilkosabb szatíra tanúi vagyunk. A
„kutyát" játszó Fülöp Zoltán alakítása az utóbbira
utal (a lumpenproletárság számos visszataszító
tulajdonságát markánsan jelzi), a házbizalmi
„elvtársak" burleszk jelenléte azonban kioltja a
mélyebb gondolatokat. Így a kidolgozott részle-
tek ellenére is üres maradt az előadás.

Ács Alajos (Professzor) és Fülöp Zoltán (Ga-
lamb) a Kutyaszívben

Mint műegésznek a marosvásárhelyi Albee-
előadásnak nem lehetett ellenfele. (A
komáromiak parallel produkciójáról nem
szívesen ejtenék szót. Ha egy rendező ennyire
képtelen elolvasni egy darabot, akkor az
előadást, ha már mindenképpen be kellett
mutatni, nem szabad fesztivál-ra vinni.) A Nem
félünk a farkastól Mircea Cornişteanu
rendezésében az a hagyományosan

„klasszicizáló" színház, amelyben jelentős szí-
nészegyéniségek személyiségükkel töltik ki a
mű kereteit-persze adott esetben nemcsak ke-
retekről. hanem az „amerikai álom" ugyancsak
klasszicizálódó, a lélektani realizmus hagyomá-
nyából táplálkozó drámai alkotásáról van szó.
Manapság elszoktunk attól, hogy akár egy négy-
szereplős darabot is optimálisan lehessen kiosz-
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arkas Ibolya (Martha) és Lohinszky Loránd
George) a vásárhelyi előadásban (Hosszú
ános felvételei)

ani. Igaz, nincs minden színházban egy Lo-
inszky Loránd - csak Marosvásárhelyen van.
ohinszky kivételes formátum, ereje teljében lé-
ő nagy művész, aki magához hasonítja és töké-
etesen kitölti a szerepet. Az a George, akit ját-
zik, a moralista tehetetlenségétől szenved;
em tudni, hogy frusztráltsága és erkölcsisége
ilyen viszonyban van egymással, s ez a titok

evgenyij Svarc Árnyék című drámájának
egyik magyar kritikusa azt hányta a szerző
szemére, hogy a darab mesének túlságo-
san valóságos, valóságnak túlságosan
meseszerű. Ez az észrevétel, ha nem el-
marasztalásként, csupán

énymegállapításként regisztráljuk, a svarci
zürrealizmus frappáns jellemzéseként is
ölfogható. Svarc olyan világot teremt, melyben

mese valóságosabb a valóságnál. Az
rnyékvilágában a hajmeresztő képtelenségek
indennaposak, egy-egy hétköz-

sajátos aurát teremt alakja köré. Finom intellek-
tusa és racionális férfiassága megfelelő
ellenfél-re talál Farkas Ibolya vad, nyers,
közönséges - és mégis „professzorlánya" -
Marthájában. Párosukban ott a strindbergi
eredet; gyűlölködésükben végig jelen van az
örökös és visszavon-hatatlan egymásra
utaltság. Fodor Piroska és Györffy András
összehangolt kettős szólama egészíti ki a
mesterkvartettet. A négytételes szonátát
láthatatlanul vezényli Cornişteanu, a kar-
mester.

Ilyen egyszerű a színház.

napi szó vagy cselekedet pedig a fantasztikum
benyomását kelti. Itt az esetlegesség a szükség-
szerű, az abszurditás a logikus.

A stílus

A részletek nem csupán valósághűek, de gyak-
ran a fotográfia precizitásával vetekszenek, a
kontextus azonban, melyben megjelennek, telje-
sen irreális. Akárcsak Salvador Dali képein. A ci-

nema verité eszközeivel rögzített mese teszi az
irreálisat valóságossá, a reálisat valószerűtlen-
né. A lélektani realizmus a paródiával, a hab-
könnyű játék a politikai szatírával, az álom a vé-
res valósággal, a mese a személyiségfilozófia és
a kulturális antropológia metafizikájával kevere-
dik. S a heterogénnek tűnő elemeket az orosz
imazsiniszta-szürrealista stílus egyik legfonto-
sabb vonása, a humor fogja egységbe.

Különös ez a mesevilág. A főhős hercegnőt
hódítani küldi árnyékát, s az nem csupán meghó-
dítja, de el is hódítja tőle a nőt, sőt önnön tulajdo-
nosát is vérpadra küldi. Nehéz ennél képtele-
nebb történetet elképzelni. És mégis az ember
szinte meg merne esküdni rá, hogy magát a
valóságot látja. Svarc meséjének ugyanis
nincsenek csak gonosz és csak jóságos, csak
tisztességes és csak tisztességtelen hősei. Illetve
aki van, az kintről, a „valóságból" érkezik (a Tudós
és árnyéka), illetve oda távozik (szobalány s
talán a Hercegnő is). Az utalás félreérthetetlen:
a valóság csupán az álmokban létezik. S az oda
való eltávozást (a csodát) ugyanúgy angyali
üdvözlet előzi meg, mint a mennybemenetelt.
(Annunciáta, így hívják a hősünkkel majdan a
valóságba távozó mesebeli szobalányt.)

A mesében minden bonyolultabb, áttekinthe-
tetlenebb, kuszább, minta valóságban. Egysze-
rű, áttekinthető és racionális történet csupán me-
seország határain túl képzelhető el.

Svarc a konfliktus ábrázolásakor a klasszikus
drámai helyzet újjáteremtésének jól bevált mo-
dernista fogását alkalmazza: a főhős személyi-
ségét ellentétes komponensekre bontja, s a fiktív
„főszereplő" belső konfliktusát objektív drámai
helyzetben bontakoztatja ki. A szituációban a
„jó" és a „rossz" kerül ily módon szembe egy-
mással. Az eljárással együttjáró leegyszerűsí-
tést, a démonizáló-angyalizáló tendenciákat
Svarc - szintén a modernista tradíció szellemé-
ben - a főszereplőpárost körülvevő mesevilág
kíméletlen, már-már abszurd realizmusával el-
lensúlyozza. E mesevilág hősei éles szemmel
megfigyelt, konkrét valóságelemekből megkom-
ponált, gyakran a fantasztikumig ellentmondá-
sos figurák.

Svarc mintegy visszájára fordítja a mesei áb-
rázolás alapmódszerét: szovjet típusú mesevilá-
gát par excellence „realista" hősökkel népesíti
be, s a kívülről, mintegy a „valóságból" érkező
hőspárost teszi meseszerűvé, egyoldalúan stili-
zált jellemmetaforává. Ennek a tudatos megfor-
dításnak a darab stílusa szempontjából megha-
tározó jelentősége van. Az a sajátos szürrealiz-
mus, amely a Svarc-drámát olyannyira újszerű-
vé és modernné teszi számunkra, éppen e meg-
fordítás logikájából fakad. A főszereplők Svarc-
nál drámai hőssé növelt mesefigurák, akiket a
szerző a sarkításra alapozott ábrázolásmódnak
ugyanazokkal az eszközeivel jelenít meg, mint
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