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 KRITIKAI TÜKÖR 

Alig pár hónappal az író halála utána
zigorúan ellenőrzött vonatok pécsi előadása
hatatlanul egyfajta emlékünnepségként
at. A mozdulatok, a szavak és a csöndek

tt nem pusztán önmagukról szólnak -
indegyikük úgyis csak Hrabalt jelenti; a moz-
ulatok, a szavak és a csöndek tehát inkább

élénken kihátrálnak a színről, és az előadás vé-
ére talán már nem is léteznek. A taps ugyanis
lsősorban nem a rendező vagy a színészek
unkáját dicséri, hanem az íróét. Az efféle szui-

id színház hálátlan megítélése nem veszi figye-
embe az alkotóknak azt a feltételezhető szándé-
át, hogy a történet révén ne kétdimenziós
egényhősöket, hanem élő embereket láttassa-
ak. Mindazonáltal gátat emel az objektív értéke-

és elé az a felismerés, hogy a pécsi előadás
észítői sokszor maguk is a csúcspontján lévő
rabal-kultusz védőszárnyai alá húzódtak.
Az élettelenségnek számos markáns tünete

an. Az Árkosi Árpád rendezte előadás élettelen-
égét leginkább a díszlet túlhangsúlyozottsága

elzi. Árvai György szemlátomást igyekezett Hra-
al világának minden tipikus elemét belezsúfolni
Kamaraszínház viszonylag szűk terébe; nem
aradhatott ki a galambdúc, a szemafor, a vál-

ókar, a bélyegzőkkel teli hivatali íróasztal, a
egyvidék látképe és a vasúti sín. Ez az igyekezet
étségkívül eredményesnek bizonyult; a szín-
adkép annyira erőteljesen árasztja a hrabali-
ágot, hogy figyelmünk az előadás során olykor a
zínészi játékról a jóval szuggesztívebb díszlet-re
erelődik. A darab szereplői csak vendégek
bben a világban: balsorsú lidércként téblábol-
ak a színpadon, mintha attól tartanának, hogy a
örténet, amelyet el akarnak játszani, jelenlétük
élkül is teljes egészében kikövetkeztethető a
íszletből, s mivel a nézőtér két oldalról mintegy
örülöleli a színpadot, még csak a játéktér mély-
ége sem segíthet abban, hogy a szereplők leg-
lább időnként elkerüljék a számukra egyre kíno-
abbá váló, másodhegedűs voltukat aláhúzó ta-
álkozást a díszletelemekkel, melyeknek - mint
nálló csendéleteknek - saját, a drámai közlés-

iloš: Urbán Tibor (Simaratotó)

formától természetszerűleg eltérő kifejezésmód-
juk van. Ha egy előadásban minden esemény a
díszlet valamely részének kihasználására épül, az
önmagában nem hiba, feltéve, hogy a tárgyak
nem gátolják, hanem segítik a szóban forgó ese-
mény bemutatását. A pécsi színpadkép azonban,
úgy tűnik, fékezi a rendezői ötletességet, és
tompítja a színészi kedvet.

Az Árkosi-féle megközelítés annyiban vitatha-
tó, hogy elsőrendű céljának csak a hrabali miliő
megteremtését tartja. Megbonthatatlan egység-
ként kezeli tárgyát, nem kezd játékba vele. Követ-
kezésképpen lépten-nyomon olyan panelekre
épít, amelyek egy Hrabalt nem ismerő néző szá-
mára alkalmasint értelmezhetetlenek. Példa erre
Miloš öngyilkossági kísérletének jelenete. A kö-
zönség dermedten figyeli, ahogy a főhős elmetszi
csuklóján az ereket - ám a feszült csendet nem a
drámaiság, hanem az értetlenség indukál-ja.
Mintegy csatornát váltva új történetbe kap-
csolódik bele itt a néző, és döbbenten ismeri fel,
hogy amíg Miloš és Máša naiv duettjével mulat-
tatta magát, addig egy másik adón mély és tra-
gikus események következtek be. A korábbi,
kétszereplős jelenetből ugyanis sem lélektanilag,
sem dramaturgiailag nem következik az öngyil-
kosság. A nézőnek tehát irodalmi (vagy mozgó-
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épi) előismereteihez kell visszanyúlnia, hogy
elismerje a játék két szintjének organikus egysé-
ét, hogy a meg nem magyarázott váltást drámai
ordulatként láthassa.

A fentiek is magyarázzák, hogy Urbán Tibor-
ak két felvonáson át feszengenie kell Miloš
zerepében. A rendező nem oldja fel a
rabalmítosz kötelmeit; kibontatlanul adja tovább
közönségnek azt a furcsa, kesernyés komiku-
ot, amelyből a Szigorúan ellenőrzött vonatok
gyedisége ered. A tisztelettudó rendezői attitűd
ligha segíti a színész és a szerep egymás-hoz
aló közeledését. Urbán esetlenül és naiv módon
róbálja eljátszani az esetlenséget és a naivitást;

karakterrel szembeni távolságtartását az is
gazolja, hogy főszereplő-mesélő szerepe
llenére szinte beleolvad a nem létező háttérbe.

Miloš narratív monológjai rendszerint az Állo-
ásfőnök tornácán hangzanak el, arcát ilyenkor

gyetlen fehér fénycsík emeli ki, a körülötte zajló
örténések lelassulnak, és homályba merülnek.
z egyik alkalommal azonban - kevéssé szeren-
sés módon - a díszlet elrendezése úgy diktálja,
ogy azon a helyen, ahova a szubjektív fény vetül,

libát kopasztó Állomásfőnöknének kell ülnie.
iloš nem jön zavarba, és elbeszélését pár lépés-

el arrébb, a sötétben folytatja; a nézők viszont
lbizonytalanodnak, hiszen nem könnyű megfej-
eniük: mi okból vette át a mesélő szerepét a
őhőstől a baromfi.

A darab zárójelenete, Miloš hőssé válásának
s halálának percei is sok fejtörést okoznak. A
őszereplő fent a póznán, kezében az időzített
omba; alant a forgalmi iroda, az íróasztal, a
anapé; a szigorúan ellenőrzött játékvonat pedig
égyméteres magasságban jár körbe a színpad
ölött. A vizualitásában izgalmas, megsokszoro-
ott tér megint csak a játéklehetőségeknek szab
atárt. A leghangsúlyosabb pillanatban Urbán
zinte szégyenkezve és bocsánatkérően ejti le a
obozt - a vonat helyett a kanapéra. Talán abban
ízik, hogy az események sodrában a nézők majd
sak túlteszik magukat a tér és az elbeszélés
sszefüggésének nyomasztó szigorán. Ráadásul
ilošnak - mint narrátornak - még élete utolsó
erceiben is részletesen el kell mesélnie, hogy
pp mi történik vele.

A Barkó György által alakított Állomásfőnök
edves, szeretetre méltó öreg, Hrabal alteregója.
lyannyira, hogy önkéntelenül aggódni kezdünk
rte, amikor egy létrán emeletnyi magasságban
illegve a galambjait eteti. Mi több, a színészi

áték önmagában is felidéz valamit a sajátos
rabali derűből: az Állomásfőnök a darabban
lőforduló hiteles figurák szűk körének egyik

agja, még akkor is, ha a vállán pihenő galambok
őként a mágnesesség miatt ragaszkodnak hoz-
á. Ha nem épülne minden egyes vele kapcsola-
os mozzanat ezekre az unalomig kihasznált

mágnesmadarakra, akkor még hamisítatlanabb
hrabali figura lenne Barkó György Állomás-
főnöke. A Hubičkát alakító Fillár István szemláto-
mást nem tudta eldönteni, hogy a szabadidejé-
ben szolgálati pecséttel női combokat láttamozó
rezignált cseh forgalmista westernhősként vagy
bonvivánként értelmezhető-e jobban. Gráf Csilla
játékát efféle bizonytalansággal nem lehet vádol-
ni: egy sztahanovista lelkesedésével küzd, hogy
Mása egyszerű bájosságnak vélt
ismertetőjegyeit a lehető legnagyobb mennyiség
en termelje ki és mutassa fel.

Az előadás leglendületesebb rés e paradox
módon a két hivatalnok, Kníže és Zedniček jele-
nete a második felvonás elején. FeketE András és
N. Szabó Sándor szellemes, eleven játéka mint-
egy Ieleplezi, hogy mennyire hamis és mesterkélt
ebben az előadásban az elnyomás, a rendsza-
bályok, a bürokratizmus és a háború terhe alatt
megbúvó életvilág ábrázolása.

A hrabali személyvonat - a kivonult honi fo-
gadóbizottság legnagyobb meglepetésére - las-
sítás nélkül haladt át az állomáson, igaz, a moz-
donyvezető menet közben még megpróbált ki-

Azt hiszem, kevés ma Magyarországon az
olyan gondolkodó vagy pláne alkotó elme,
aki hosszabb - éppen egy ko lektív
alkotásnyi - időtartamra színvona asan tudna
derűs lenni. (A bugyutaságok előállitóinak
könnyebb; ők akár alkotás közben is nyugodtan
lehetnek elkeseredettek.) Az igazi cerűhöz ma
kiváltképpen sziikség van komolyságra és mél-
tóságra. Komoly és méltóságteljes magatartás
az, ha az ember észbe veszi: mint ahógy tulajdon
életünk is csupán parányi és csak általunk egye-
nesnek tekintett része a nagy körforgásnak, ek-
ként végezheti munkáját tudatunk is, egy-egy
feladatot egyenes, kezdő és végponttal biró sza-
kaszként kezelve.

Ilyen, melengetően derűs két órát hasított ki a
„nagy görbéből"' a maga és közönsége örömére a
Radnóti Miklós Színház Valló Péter vezette
csapata. (Szándékosan beszélek derűről s nem
vidámságról: a derűbe belefér az élet
árnyoldalainak érzékelése, érzékeltetése is, az
az ironikus szkepszis, amelyet itt a néző felé a
legnyilvánvalóbban Szervét Tibor játéka közvetít.)
A plakát

kiabálni valamit. 'Talán azt, hogy meggyőződé-
sünkkel ellentétben nem is annyira a sajátunk a
Szigorúan ellenőrzött vonatok világa, és hogy
nem a sajátunk a hrabali kisember sem, az eldu-
gott állomás vasutasa, akinek számára az unifor-
misra való büszkeséggel és az ellenálló szabo-
tázzsal szemben mindig ott vannak a galambok
és a sör: akinek számára ezek az ellentétes elkö-
telezettségek egymást teszik idézőjelbe. Mert a
mi vasutasaink vagy elkötelezett ellenállók, vagy
elkötelezett sörivók. A kettőt egyszerre csinálni
mifelénk - önbecsapás nélkül - nem lehet. Leg-
feljebb csodálni tudjuk, és megünnepeljük, ha
tudomást szerzünk róla, hogy néhány állomással
odébb mindez elképzelhető.

Hrabal-Krobot: Szigorúan ellenőrzött vonatok (Pécsi
Nemzeti SZínház Kamaraszínháza)

Dramaturg: Thúróczy Katalin. Díszlet: Árvai György.
Jelmez: Szűcs Edit. Asszisztens: Major Péter.
Rendező: Árkosi Árpád.
Szereplők: Urbán Tibor, Fillár István, Barkó György,
Sebők Klára, Bánky Gábor, Fekete András, N. Szabó
Sándor, Gráf Csilla; Dévényi Ildikó. Gellért Éva, Fábián
Anita, Benyovszky Tamás.

szerint Vallóé volt az alapötlet is: a világtörténe-
lem egyik legderűsebb korszakának, az olasz
reneszánsznak komédiairodalmát lecsapolni és
átterelni a mai, illetve a harminc évvel ezelőtti élet
csatomáiba. A vállalkozás nem mentes a beépí-
tett buktatóktól, de közös erővel - amelybe a
rendező, az adaptáló, a magyar dalszövegek író-
ja, a tervezők éppúgy beleadták a maguk munká-
ját, örömét és ötleteit, minta színészek- sikerült
elérni, hogy e buktatók fölött a nézők el tudjanak
siklani. Ők minden jel szerint egyszerűen jól érzik
magukat, mosolyognak, kuncognak, hahotáz-
nak, módjával - többnyire a zenén, az egykorú,
kvintesszenciálisan és emblematikusan giccses
olasz dallamokon - elandalodnak, és amit nem
ér el megannyi erőszakos nézőmozgósítás: haj-
landók együtt játszani a játszókkal.

Hogy közben a nézők netán izgulnának is,
szorítanának a szereplőknek? Ezt már nem mon-
danám. A közönség természetesnek tartja a sok-
szoros hepiendet, de voltaképp nem tekinti szív-
ügyének. Az előadás ugyanis, miközben alap-
szinten a legtelivérebb neorealizmus szabályai
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