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fajta „vallásosságról" hallanak, nem érinti a nő-
véreknek a katolicizmushoz való viszonyát. A
miszticizmusnak - a létnek magasabb értelmet
tulajdonító transzcendenciának - nincs igazán
fontos szerepe az életükben - sem napi gyakor-
latukban, sem világképükben.

A darab teljes világa tehát csak a beléje foglalt
elbeszélések utalásrendjében tárul fel, s nem a
megjelenített viszonyrendszerben, illetve a jelen
idejű eseményekké formált (tehát színpadi akciók-
kal felidézhető) történésekben. A szövegformálás
ezért tekinthető epikus jellegűnek. A szerkezetalakí-
tás viszont lírai természetű: a művet az egységes
hangulat, a felidézett atmoszféra tartja össze.
(Többször volt az az érzésem, hogy nemcsak a
nyelvi megoldások, hanem a történet fordulatai és a
szereplők cselekvései is hangulati motivációkból
következnek.) Kevésbé hangsúlyosak a darab drá-
mai mozzanatai: a feszültség(ek) feloldására irá-
nyuló cselekvések, a helyzetekben feltáruló jellem-
rajzok. A cselekményformálás ugyanis töredékes,
epizódjellegű, a figurák rajza viszont túlságosan is
elnagyolt: az író inkább csak általános karrak-
tervonásokkal ruházza fel az alakokat, s nem for-
málja őket egyéniségekké. Túl sokan is vannak a
lényegében azonos helyzetű, nagyon hasonló sor-
sú ballybagi nővérek ahhoz, hogy külön-külön is
érdekesek lehessenek.

Végeredményben - paradox módon - egyszerre
tűnik kifejtetlennek és túlírtnak a szöveg. Több-
értelműbbnek hat, mint amilyen mélységeket feltár-
ni képes. A háttér és az előtér említett kontrasztjának
következtében jóval több mindenről esik szó a
darabban, mint amennyi a jelen idejű események
alapján mindebből a szereplők életére vonatkoztat-
ható. A helyzetek, alakok, történések erőteljes han-
gulatot sugallnak, de nem keltik egy szuverén világ
képzetét, nem ösztönöznek összefüggéseik feltá-
rására. Viszonylag könnyen kiismerhető világot
jelenít meg a Pogánytánc: átláthatók a kapcsolatok,
helyzetek, érthetők a személyes motivációk. Az
érdeklődés fenntartásához a feszültségkeltés jól
ismert technikáját alkalmazza Friel: sejtelmes
előreutalásokkal él, késleltetve adagolja az informá-
ciókat, fokozatosan tárja fel a szereplők apró kis
titkait. A „titokfejtés dramaturgiája" azonban nem
vezet váratlan felismerés(ek)hez. Egy idő után az író
nem képes újabb árnyalatokkal, újabb nézőpon-
tokkal gazdagítani a Mundy nővérekről kialakult
képet. Így végeredményben szándékával ellentétes
hatást vált ki a: kiismerhető dramaturgiája szerint
kering önmaga feltáratlannak bizonyuló rejtélyei
körül. Mintha nem lennének valódi titkai ennek a
világnak, miközben túlságosan is sok szó esik
róluk.

E sajátosságokból adódóan a darab drama-
turgiai problémáira kell megoldást találnia, szín-
szerűségének hiányosságait kell pótolnia annak a
rendezőnek, aki a Pogánytánc színpadra állítására
vállalkozik. Az újabb bemutatót jegyző Lendvai
Zoltán alapvetően másképp közelítette meg a
szöveget, mint a művet két évvel ezelőtt színpadra
állító Máté Gábor. A közös alapanya-

Varga Izabella (Rose) és Varga-Szemes Judit
(Ágnes)

Második magyarországi bemutatója sem
győzött meg a Pogánytánc értékeiről - bár
jó előadás született belőle Kecskeméten.
Brian Friel lírai élményeket formált színművé

epikus eszközökkel. A gyerekkor és a vele
együtt elvesző régi világ iránti nosztalgia, a feltar-
tóztathatatlan életformaváltás empatikusan átélt
kínjai két nyárvégi napba sűrített életképsorozatban
jelennek meg, amelyeket a múltjára
visszaemlékező narrátor szavai fognak egységbe.

A szereplők, a tanyasi elszigeteltségben élő öt
nővér és az Afrikából nemrég hazatért fivér, Jack,
illetve az egyik lány „szerelemgyereke" (akinek
felnőttkori énje a narrátor) átlagos mindennapjaikat
élik a harmincas évek végének Írországában: be-
szélgetnek, dolgoznak, játszanak, fontoskodnak, ál-
modoznak. A hozzájuk látogatóba érkező férfi, a fiú
apja, Gerry sem hoz változást: egy-egy napra fel-
élénkül a farm élete, de lényegében nem történik
semmi. Az eseménytelen mindennapok mélyén zaj-
ló lényegi folyamatok - a láthatatlanul beteljesedő
sorsok, a mozdulatlan felszín alatt szétroncsolódó
kapcsolatok - a történelmi, társadalmi folyamatok-
kal függnek össze: a készülődő világháborúval, az
archaikus életformát végképp eltörlő iparosodás-
sal. A szereplőknek azonban - a múltjában ragadt
Jacket és a folyton úton lévő Gerryt kivéve - nincs
tényleges kapcsolatuk a külvilággal. (Ezért éreztem
azt, hogy sem a szereplők helyzete, sem
személyiségvonásaik nem teszik szükségszerűvé
azt, ami - a darab eseményein túltekintő narráció
szerint - végül is történik velük. Sorsuk lezárása így
alig hat a mű láthatatlan folyamatait nyilvánvalóvá
tevő végső fordulatnak, inkább csak valamiféle
függelék a darab cselekményéhez.)

A „kisvilág" tehát mozdulatlan, a „nagyvilág"
eseményeiről viszont csak a narrátor, illetve a
szereplők elbeszélései tudósítanak. Ezért nem a
darab történései, csupán szavai utalnak rájuk. A
szereplők életformájának, gondolkodásmódjának,
szemléletének ellenpontjai (alternatívái) is csak az
elbeszélt történetekben jelennek meg: a pogány
eredetű Lughnasa-ünnepségek eseményeiben
(amelyekről vágyódó szent borzalommal hallanak
a nővérek) és az Ugandából hazatért Jack ősi szer-
tartásokat felidéző emlékeiben (amelyeket értetlen
érdeklődéssel követnek). Azonban ez a „metafizikai
szint" is inkább csak kiegészítője s nem szerves
tartozéka a darabnak. Mindaz ugyanis, amit a
más-
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feltárására törekedtek. A
darab hiányosságainak is
betudható azonban, hogy a
szereplők többnyire nem
jutottak tovább típusok
életre keltésénél. A régebbi
és újabb társulati tagok
mindegyike - Szacsvay
László, Bodnár Erika, Szir-
tes Ági, Vajda László. illetve
Söptei Andrea, Bertalan Ági,
Illés Györgyi, Gazdag Tibor-
addig megszokott színészi
szerepkörük, már
megismert színpadi figu-
rájuk újabb variációját ját-
szotta el. (A Katona „nagy
társulatának" bomlása ez-
zel is magyarázható: a szí-
nészek számára ismerőssé
vált minden feladat,
ismétlődően ismerősnek
hatottak a megformált ala-
kok. Ezért sem hatott -
kétségtelen erényei elle-
nére sem - revelációnak
Máté Gábor Pogány-
tánca.)
Kecskeméten egy születő,
erősödő társulat teszi le

ismételten névjegyét a
Pogánytánccal. Itt nem
Csehov a támpont: nem

a felszín alatti fojtott történések drámaisága a fontos, nem a
feloldhatatlan magányban tragikussá omló
sorsokat látunk, nem egy feltartóztathatlanul
széteső világ szenvedéstörténetei tárulnak fel. A
kecskeméti előadás szereplői többnyire legalább tíz
évvel fiatalabbak a szerepüknél. Fiatalos életigen-
lésük, áradó energiáik betöltik a szobaszínház terét.
Lendvai nem a végeredményből, hanem az
előzményekből indult ki. Nem a sorsok lezárulását,
hanem a szereplők lehetőségeit mutatja meg. A
kecskeméti Mundy nővérek érzékenyek, de nem
életidegenek, sérülékenyek, de nem elveszettek.
Még nem érzékelhetik semmiféle jelét annak, hogy
túl vannak az életükön. Még minden lehetségesnek
tűnik számukra: jókedvűek, felszabadultak, nyitot-
tak, fel vannak töltve szeretettel. A csalódások még
nem forrasztottak maszkot arcukra. Még őszinték:
minden érzésük, indulatuk és vonzódásuk megje-
lenik az arcukon. Csak épp nincs kinek megmutatni
magukat. Ezért vágyódnak máshová - a bálba, a
hegyekbe, Európába, Afrikába-, hogy testvéreiken
kívül mások is láthassák őket. Ezért érzik azt - bár
tele vannak energiával -, hogy az élet valahol más-
hol van. Hogy őszinteségük ellenére sem lehetnek
igazán önmaguk.

Fontos mozzanat a darabban, amikor egyszer
csak táncra perdülnek a lányok. A Katonában em-
lékezetes volt ez a jelenet: táncolni kezdett Maggie,

és vad mozdulatokra ragadtatták magukat a töb-
biek is. Furcsa, az életüktől idegen eksztázisként
szakadt ki mindnyájukból valami formátlanul
erőteljes mozgás. Kecskeméten nincs meg a ki-
törésnek ez a pillanata: itt nem lefojtott szenve-
délyeket, frusztrált figurákat látunk. Itt minden
mozdulatba belé van kalkulálva a tánc is. Az
életerő formája, az életöröm látható jele ez - az
életörömé, mely még nem veszett ki a nővérekből.

Lendvai Zoltán nem elégikus hangulatokból, ki-
mért, fájdalommal átitatott formákból, hanem de-
rűs gesztusokból, robbanó színpadi ötletekből épí-
tette fel előadását. A színpadon kisfiúként meg-
jelenő narrátor nézőpontjához is igazodva ennek a
világnak a játék az összetartó ereje. (Szójáték a
kecskeméti címváltozat is: PapÍRsárkányok.) Itt
mindenki játszik. Nemcsak Maggie (Naszlady
Eva), aki folyton találós kérdésekkel zaklatja a
durcás gyerekként reagáló Michaelt (Ilyés Róbert),
akivel ő törődik a legtöbbet, akit ő ért meg a
legjobban. Nemcsak Gerry (Zelei Gábor) játszik,
amikor félig igaz mesékkel, beváltatlan ígéretekkel
varázsolja el Christ (Bíró Krisztina), aki megértő
türelemmel lát át a számára felkínált omlékony
álmokon, mégis boldog tőlük, mert ő maga is a
pillanatban él, akárcsak a kisfiuk. Játszik Ágnes
(Varga-Szemes Judit) is: szigort, önfegyelmet,
alázatot, holott valójában ő is gyermeklelkületű,
akárcsak együgyű húga, Rose (Varga Izabella).
De még Kate (Vlahovics Edit) is játszik - noha
maga erről keveset tud, bár affektálása leleplezi
őt: kérlelhetetlen tanítónőként viselkedik minden
családtagjával szemben, még a kimerült Jackkel
(Kovács Lajos) is, aki hazatérése után hontalanul
bolyong egykori otthonában, furcsállkodva néz
minden ismerős arcra, idegenként csodálkozik rá
anyanyelve minden szavára. De a férfi is játszik:
kópéság tőle, hogy enged a segítőkész szigornak.
Játszanak valamennyien Ballybagben, hogy a látha-
tatlanul erősödő kilátástalanság, a csendesen
készülődő fájdalom se tűnjék annyira végzetesnek.

A játék nemcsak a rendezői koncepciónak, ha-
nem a színészi stílusnak is kulcsszava. A kecske-
méti produkció vállaltan teátrálisabb, minta Katona
realista előadása. Nem a színház életszerűségét
sugallja, hanem az élet színházszerűségét jelzi. A
kecskeméti bemutató is érzékelteti a magyar szín-
padokon az utóbbi években lezajló színészi fordu-
latot: a szélsőségesebb játékstílus, a vállaltan teát-
rálisabb megoldások térhódítását. A színész újab-
ban nem titkolja, hanem megmutatja eszközeit.
Apró rezdülések helyett markánsabban felismer-
hető gesztusokkal él. Nem belső emberi , hanem
külső megnyilvánulásaiban tárja fel a figurát. Ennek
az elrajzoltabb játékmódnak természetes következ-
ményeként az előadásokban vázlatszerűbb, néhol
karikatúraszerű alakok jelennek meg. A hitelesség-
nek azonban ez nem feltétlenül akadálya; nemcsak
a mesterségbeli tudás, hanem a színpadi őszinte-

Zelei Gábor (Gerry) és Biró Krisztina (Chris)
(Győrffy Anna felvételei)

gon túl alig van hasonlóság a kecskeméti és a
Katona-beli előadás között. Más a hangulatuk,
színházszemléletük, eltérő a színészi megköze-
lítésmódjuk. Másfajta kulcsot kínálnak a szö-
veghez, másfajta támpontokra lelnek önmaguk
meghatározásához. Épp ezért egészen másfajta
világról szólnak. (Mintha gyökeresen más törté-
nelmi és színházi korszakban született volna a két
bemutató.)

A mostani kecskeméti előadáson eszembe sem
jutott, ami a Katonában evidencia volt: Brian Friel a
Három nővér XX. századi ír variációját írta meg. A
Katona bemutatója a társulat Csehov-sorozatába
illeszkedett. (Előzményének A manó, a Három nő-
vér, a Platonov éppúgy tekinthető, mint
Petrusevszkaja darabja, a Három lány kékben,
míg a sorozat folytatása Zsámbéki
Cseresznyéskertje.) Máté Gábor Csehov alapján
gondolta tovább azt, ami Frielnél megoldatlan
maradt. A Katona Pogánytánca - a társulat más
Csehov-előadásaihoz hasonlóan - némi groteszk
felhanggal ellensúlyozta az elégikus hangulatot. A
reálisan értelmezett helyzetekből finom
átmenetekkel születtek metaforikus színpadi képek.
Apró gesztusokkal sokoldalúan jellemzett figurákat
láttunk. A színészek az emberi sorsok
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ség is adhat kulcsot a figurához. A személyiség
sugárzása, amelyet az igényes előadásokban is oly
gyakran takart el az utóbbi időkben a technikai felké-
szültség. Bevallom, hogy újabban szívesebben
nézek kevesebb mesterségbeli tudással felvértezett,
de érdekesebb, odaadóbb színpadi jelenlétre
késztethető, őszintébb színjátékosokat. Mert a
játékstílus-váltásnak az is következménye, hogy
kevésbé tűn-nek áthidalhatatlannak a
színésztechnikai különbségek. Lendvai
előadásában sem zavaró, hogy igencsak sokféle
színészi felkészültség van jelen benne. Az
egyforma játékkedv, a hasonlóan dinamikus
jelenlét összetartja az előadást. Feltűnő - és
elismerésre méltó -, hogy a kecskemétiek milyen
bátran adnak stúdiósoknak, diplomával nem
rendelkező művészeknek is fontos szerepeket.
Ez a társulatépítés, a színésznevelés szándékát
érzékelteti, amely olyannyira hiányzott az utóbbi
évek rendezői gyakorlatából.

A kecskeméti előadás szereplői - a játék-
stílusváltással összhangban - nem totális életsor-
sokat, hanem tipikus karaktereket jelenítenek meg.
E tekintetben nem lépnek túl a darab kínálta lehe-
tőségeken. De ezt meggyőző erővel, hitelesen te-
szik. Kiemelkedik az előadásból Naszlady Éva
Maggie-je, aki szinte láthatatlan eszközökkel te-
remti meg az életvidám, mégis a csalódással
eljegyzett nő típusát. Kovács Lajosnak szép az a
jelenete, amikor kicsit zavartan, a nővérekkel
összekacsintva veszi tudomásul, hogy milyen
odaadó gondoskodásra számíthat Kate részé-ről.
Megriad kissé attól, ami rá vár, mégis sze-
retetteljes megadással fogadja a számára is mu-
latságos „gyógymódokat".

A kecskeméti előadás végül nem tárja fel az okát,
hogy miért nem lehetnek boldogok a Mundy
nővérek. A Katona előadása néhány éve még azt
érzékeltette, hogy hiányzik belőlük valami: nem
teljes az életük, sérülésektől felszabdalt a személyi-
ségük. Úgy tűnt akkor, mindenben felismerhető a
személyes felelősség, még ha ennek belátása
fájdalmas is az ember számára. A világélmény
ma már más: a kecskeméti előadás jelzései sze-
rint a nővérek tragédiával érintkező sorsára nem
adható racionális magyarázat. A külvilág belátha-
tatlan, de kíméletlen logikát szab az életnek. A
személyiség csak elszenvedi azt, ami rajta kívül
zajlik, amivel szemben teljesen tehetetlen. Az
életet már nem lehet magyarázni. Bele lehet
viszont feledkezni a pillanatba, amely jelenvaló-
nak mutatja a veszendő örömöt.

Brian Friel: Pogánytánc (kecskeméti Katona József
Színház)
Fordította: Upor László. Díszlet: Galambos Péter. Jel-
mez: Kárpáti Enikő. Rendező: Lendvai Zoltán.
Szereplők: Vlahovics Edit, Naszlady Eva, Varga-Szemes
Judit, Bíró Krisztina, Varga Izabella, Ilyés Róbert,
Kovács Lajos, Zelei Gábor.

Szent Sebestyén történetét D'Annunzio a
maga sajátos módján dolgozta fel. Minden
bizonnyal nagy volt benne az archaizálási kedv,
hiszen (1911-ben) ófrancia nyelven írta meg a
vértanú misztériumát. Kibővítette, stációkra
osztotta fel a szent történetét a tanúságtételtől a
paradicsomba jutásig. A misztériumdráma
értelmezői szerint valójában a régi hit hamissága
áll szemben az új hit igazságával. A rendező,
Szikora János értelmezése azonban finomítja,
árnyalja ezt a szimpla szembeállítást. A
következetes élet igazságát hangsúlyozza, és
mellette megmutatja a sodródó élet esetleges-
ségét.

A mű és az előadás tulajdonképpen krisztusi
történetet sugall. A világszép ifjú, Krisztushoz
hasonlóan, kiváló képességekkel rendelkezik. Ő
is tanítani kezd, hívei mindenhová követik, és őt
is megkísérti az ördög világiasság formájában. A
császár alakja is hasonlít Pilátuséra. Nem nehéz
párhuzamot találni a nyilak és szögek között, a
keresztfa és a között a fa között, melyhez Sebes-
tyént kivégzésekor kötözték.

A dráma cselekménye meglehetősen szegé-
nyes. Nagy monológok - kevés akció. Az abszolút
főszereplő Szent Sebestyén. A körülötte lévő
világot úgy ismerjük meg, ahogy ő viszonyul
hozzá. A többi szereplőt az minősíti, hogy milyen
kapcsolatban van vele. Mégis, Sebestyén alakja
csak a rítus része, ő a felmutatott áldozat. Ebben
a minőségében nem több s nem kevesebb az
áldozatot bemutató vagy végigasszisztáló sze-
replőknél. Mindannyian egy rendszer részei,
amelyet valójában Isten mozgat. Ha más nem,
hát bizonyíték erre a színlap, mely a szereplőket
ábécérendben írja le, mellőzve szerepük megem-
lítését.

A textus régies stílusát Somlyó György fordí-
tása is átvette. D'Annunzio szövege valójában
librettó Debussy zenéjéhez. A színpadi szöveg
azonban jelentősen különbözik az eredetitől. A
librettóra jellemző ismétléseket kihúzták, a terje-
delmes monológokat lerövidítették, de a verses
formát meghagyták. Ennek a színrevitelre nézve
is következményei vannak. A realisztikus já-
tékmódhoz nyilván semmi köze sincs az
előadásnak. A szöveg, azon túl, hogy leválik a
zenéről, stilizált játékmódot követel. Nagy taglej-
tések, eltúlzott gesztusok uralják a játéktechni

kát. Néhány jelenet beállítása a múlt század ele-
jén divatos élőképeket idézi. A világítástechnika
is támogatja ezt a játékstílust. Erős kékek, piro-
sak, fehérek - az egész egyfajta elúsztatott kö-
zegben játszódik. A ruhák is inkább jelzik, de nem
másolják a kor ruhaviseletét. Mintha egy modern
szentkép alakjai elevenednének meg előttünk. Es
itt vannak a bábuk, amelyek fokozzák a hatásele-
mek szürreális voltát: a szeráfok és az ókori
istentorzók. Néha a színészek is mintha bábok
lennének. Az Arvisura színészei elvetik a hagyo-
mányos értelemben vett szerepformálás mód-
szereit. Sokkal inkább beszélhetünk a szöveggel,
a fényhatásokkal és a zenével való együttmoz-
gásról, koreográfiáról. A darab elején
bábszerűen jelenik meg a tömeg, amelyet a
császári trón lépcsőjén ülő emberek mozgatnak.
Nem teljesen akarat nélküli marionettfigurákról
van szó: a kötelek sokkal inkább
összegabalyodott kötőfékekre hasonlítanak.
Amikor megfenekedett gonoszságukban
rávetnék magukat Sebestyénre, a kötelek
visszatartják őket. Pórázra fogott kutyák, akik
akkor szabadulnak meg kötelékeiktől, ami-kor
felveszik Jézus hitét, és Sebestyén mögé
állnak.

El Kazovszkij allegorikus figurái és a díszlet
szürrealista jellege együtt hatnak az előadás töb-
bi elemével. Vélhetően ő tervezte a bábokat is,
melyeknek egy része embernél nagyobb. A játszó
személyek ezek mögé bújva hordozzák-mozgat-
ják a figurákat. A háttérben meghúzódó rajzolt
oszlopok a megvalósítás technikáját tekintve
szervesen illeszkednek El Kazovszkij életmű-
vébe.

Egyrészről megjelenik, sőt uralkodó szerepet
kap az előadásban a szimbolikus jelleg, a
stilizáció, másrészt feltűnnek szélsőségesen na-
turális elemek is. Szinte minden egyes alkotó-
résznek van valamilyen önmagán túlmutató val-
lásos tartalma. A liliomok, az íjak, a nyílvesszők,
a lépcső, a fekete szövetbe burkolt fa mögöttes
jelentésükkel alakítják az előadást egyetemes je-
lentésűvé. A látvány, a zene, a szöveg és az
emberi megnyilvánulások komplex egységben
léteznek. Az előadás minden egyes eleme a rítus
(vagy szertartás?) felé mutat. A nyitókép: hirte-
len sötét, nincs gong, nincsenek fokozatosan
halványuló fények. A sötétben - a rítusra való
felkészülés hangjaként - „mélylélegzést" hal-
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