
PÁLYI ANDRÁS

Léner Péter
három rendezése

Az új magyar dráma népszerűsítésében
Léner Pétert, holott még fiatal rendező,
máris rang illeti meg. A Thália Stúdióban
nem egy, sokszor eszmeileg-művészileg
vitatott, de aktuális, izgalmas kérdéseket
felvető új magyar drámát segített
színpadra; a Pinceszínházban -
középiskolás amatőrökkel - megpróbál-
kozott a legifjabb nemzedék, a „huszon-
éves" drámaírók műveinek színrevitelével;
s végül az Irodalmi Színpadon rendezett
előadásaival ismét a magyar dráma
szolgálatába szegődött. Így talán nem
túlzás jelképes jelentőséget tulajdo-
nítanunk annak a ténynek, hogy az őszi
Magyar Drámák Hetén egyszerre két
rendezői produkcióval is jelentkezett: az
Irodalmi Színpad Déry Tibor Szembe-
nézni és Illyés Gyula Az éden elvesztése
című oratóriumát, a Thália Stúdió Csurka
István Ki lesz a bálanya? című drámáját
mutatta be rendezésében. Mind a három
mű valamiképp élő irodalmunk
„klasszikus" alkotása; olyan értelemben,
hogy korábban megjelentek már nyom-

CSURKA ISTVÁN: KI LESZ A BÁLANYA?
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SZILÁGYI TIBOR (ABONYI)

INKE LÁSZLÓ (CZIFRA)

tatásban, kritikák, sőt elemző tanulmányok
foglalkoztak velük. Így a nézőt és a
kritikust - a művek ismeretében -
mindenekelőtt a színpadi megvalósítás, a
rendezői koncepció érdekli.

Illyés és Déry műveinek keletkezése
közismert. Illyés Gyula Somogyjád község
lakóinak kérésére írta oratóriumát,
melynek központi kérdése nem is az
atomháború, hanem ami azt lehetővé te-
heti: az elembertelenedés folyamata. Ezzel
állítja szembe a költő azt az egyetemes
érvényű humánumot, mely az emberség
„szerény", napról napra való szolgálatát
jelenti. Illyés műve kapcsán támadt
reflexióit fogalmazta meg Déry Tibor
Szembenézni című alkotásában, melynek
alcíme (Szembenézni? De mivel?) arra is
utal, hogy Déry mintha tovább akarná
gondolni az Illyés fölvetette gondolatokat:
bibliai komorságú képeket vetít elénk az
„örök Káinról" és az „örök Ábelről",
amelyeket csak a gyilkosokat és
áldozatokat egyaránt újra-szülő „örök
Anya" oldhat fel voltaire-i biztatásával.

Déry Tibor műve nem azért hatásta-
lanabb, mint Illyés oratóriuma, mert
pesszimistább. Ez ebben az esetben va-
lóban a mű drámaiságát fokozza. Talán
inkább azért, mert lazább logikai vázra
épül, nincs elég kohézió az egyes szavak
közt, s így az egyes szituációk drámaisága
nem szolgálja kellően az alap-

hogy biztonságosabban mozogjon a sze-
repben. A görbe testtartás, a hangsúlyo-
zottan tétova mozdulatok, a csoszogó járás
azonban nem mélyítik el az alakítást,
inkább elvesznek belőle. A közönséget
viszonylag könnyen lehet ilyesmivel
megnevettetni. De ilyenkor fennáll annak a
veszélye is, hogy a színész észre sem veszi,
és már nem az ábrázolás igazságára ügyel,
hanem a közönség tetszését keresi.

A négy főszereplőn kívül jelentős szí-
nészi feladatot oldott meg Juhász Jácint
Zanosszkij színész szerepében. Juhász Já-
cint alakítását a napilapok kritikái általában
elmarasztalták.

Ezzel kapcsolatban csak egyetlen dolgot
említenék meg. Ő kapta a darab egyik
leghálátlanabb, legrázósabb, íróilag is
meglehetősen eltúlzott, elnagyolt szerepét.
Színészt játszani színpadon mindig nehéz,
mert csábít a külsőséges megoldásokra.
Zanosszkij olyan színész, aki állandóan
külsőségekben él, szünet nélkül szerepet
játszik, pózol, látványosan szenved, s ezért
a legtöbbször ha-mis, visszataszító. Igazán
őszinte pillanatait sem hisszük már el. Egy
ilyen színészt hitelesen, őszintén, nem
külsőségesen eljátszani nem csekélység.
Juhász Já

cint több-kevesebb sikerrel birkózott meg
ezekkel a nehézségekkel. Embert ábrázolt
a színpadon és nem pojácát, pontosabban
egy embert, aki pojácát játszik.

Az volt a feladatom, hogy a Rakétában
szereplő fiatal színészek játékáról írjak, s
ezért nem esett szó sem a rendezésről, sem
a többi szereplőről.

A rendező lelkiismeretes, okosan ér-
telmező munkáját a jó színészi teljesít-
mények magától értetődően bizonyítják.
Bármennyire természetes is ez, mégis írni
kell róla néhány szót. A SZÍNHÁZ
1969/6. számában Kerényi három vígjá-
tékrendezését elemeztem. Azzal fejeztem
be, hogy jó volna, ha ez a fiatal rendező
igényesebb darabok színpadra állításával is
bizonyságát adná tehetségének. Azt
hiszem, Kerényi sikerrel állta meg ezt a
próbát is. Rendezői felfogása, ha bizonyos
vonatkozásban vitatható is, eredeti
fantáziára, egyéni látásmódra és
mondanivalóra vall. Egyértelmű dicséretet
érdemel kitűnő színészvezető munkájáért.
Tolsztoj darabjának komoly színészi
erőpróbát jelentő szerepeit ilyen fiatal,
kevés rutinnal rendelkező szereplőgárdára
bízni nemcsak tiszteletre méltó, hanem
kockázatos vállalkozás is volt.

Feladatát imponáló biztonsággal, sikerrel
oldotta meg.

Az előadás többi szereplőjéről a cikk
keretében nem áll módomban írni, pedig
külön méltatást érdemelne Némethy
Ferenc Alpatov-alakítása, annál is inkább,
hiszen a kitűnő színművésznek ez az első
Madách színházi szerepe. Nem volna
igazságos és méltányos Kiss Manyi
nagyszerű Konkorgyija Filippovnájával egy
bekezdés erejéig foglalkozni. Kitűnő
alakítása külön tanulmányt érdemelne.
Kivételes szerencséje a Madách Színház
fiatal művészeinek, hogy ilyen kiváló,
segítőkész művésznő mellett tanulhatják a
színészetet.

Alekszej Tolsztoj: Rakéta. Madách
Kamaraszínház.

Fordította: Csoma Sándor, rendezte:
Kerényi Imre, díszlet- és jelmeztervező:
Makai Péter. Szereplők: Kiss Manyi,
Horesnyi László, Piros Ildikó /h., Kál-
dy Nóra, Huszti Péter, Némethy Ferenc,
Juhász Jácint, Balázsovits Lajos, Csűrös
Karola, Simor Erzsi, Nagy Béla, Máthé
István. Kiss Endre.
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ÉS A KÖZÖNSÉG CSURKA ISTVÁN DARABJÁBAN

vető drámát: Káin és Ábel antagoniz-
musát. Ennek köszönhető, hogy Léner
Péter meglepő rendezői ötlete - az
ugyanis, hogy megfordította a sorrendet:
az Irodalmi Színpad előadásában a Déry-
mű megelőzi az Illyés-oratóriumot -
kétszeresen jónak bizonyul: a művészileg
erősebb és eszmeiségében konkrét
optimizmust, szinte gyakorlati útmutatást
nyújtó mű lesz az est záró darabja. Jó
példa ez arra is, hogyan fogalmazza meg
Léner „észrevétlenül" saját művészi hit-
vallását.

Rendezői koncepciójának egy lényeges
aspektusával azonban vitatkoznunk kell.
Ez a két mű műfaji felfogása. Illyés ora-
tóriumnak nevezi alkotását, Déry jele-
netnek, a színlap mind a két művet ora-
tóriumnak. Vajon Léner Péter valóban
oratóriumnak értelmezi őket? Bár messze
vezetne annak vizsgálata, hogy mi az
oratórium, azt azonban mindenesetre
megállapíthatjuk, amiben régi és legújabb
teoretikusai egyaránt megegyez-nek: hogy
„megjelenítő előadás nélküli" drámai
kompozíció - ahogy Larousse mondja.
Ezért támad fel, lesz már-már divatos
műfaj a huszadik században: a modern
oratórium az esetlegesnek érzett
jelenségeken túl a „lényeg", az állandóság
kifejezésére törekszik. A modern
oratorikus forma tehát mindenekelőtt
„mozdulatlanságot" jelent, mely egyúttal a
legnagyobb expresszivitást rejti magában.
(Nem véletlen, hogy a század legjelesebb
oratóriumai a zenei expresszionizmus
talaján születtek.)

Léner Péter ezzel szemben látványos
színpadi előadást nyújt - oratórium címén.
Az est első felében (Szembenézni) ez közel
sem hat oly zavarólag, mint a másodikban
(Az éden elvesztése). Déry műve ugyanis
drámai alkotás, melynek négy
meghatározott szereplője van, akik közül
csak az Író áll kívül a drámán, míg a másik
három drámai viszonylatából a
megjelenítő előadást lehetővé tevő
konfliktus születik. Illyés oratóriuma, mely
valóban oratórium (a zeneszerző Szokolay
Sándor itt gazdagabb ihletre is lelt, mint a
Déry-műben, melyhez valóban csak
kísérőzenét írt), minden ízében tiltakozik a
megjelenítés ellen: ezúttal a mű
drámaiságát csak a színpadi mozdu-
latlanság bonthatná ki. A megjelenítés itt
nem is lehet más, mint a szavak
„megjátszása", azaz olyan hangsúlyozó
gesztusok halmozása, melyek nem szol-
gálnak új lélektani momentumok kifeje-
zésére. A hangsúlyozó gesztusok ilyen
halmozásáról Hevesi már 1908-ban azt
írta, hogy „legfeljebb a komikus színész
veheti hasznát", s néha valóban úgy
érezzük, hogy Illyés művének gondolati
komolyságát kezdi ki e megjelenítés.

Úgy tűnik, adekvátabb írói „nyers-
anyagot" kapott kezébe a rendező Csurka
István Ki lesz a bálanya? című da-

rabjával, azaz olyan művet, melyben
rendezői alkata, művészi elképzelései
mintegy otthonra találtak. Csurka drámája -
bár helyenként még magán viseli a kezdő
drámaíró fogyatékosságait - jó és jelentős
darab. Az író - jó érzékkel a drámai műfaj
fejlődése, te-hát valóságos lehetőségei iránt -
maga is valamiféle „mozdulatlan", vagy
ahogy Csüllögh fogalmazza meg a darabban,
„konfliktus nélküli drámát" akar teremteni.
De nem tud ellentmondani a nagy
mutatvány kísértésének: egy szabályosan
folyó pókerparti adja a játék menetét, s
egyrészt nem is történik más, mint hogy
négyen pókereznek a színen. Másrészt
viszont a parti „mozdulatlansága" mögött
kibomlik a dráma: este négy szellemes,
vidám fiatalember kezd játszani, s hajnalban
négy kiábrándult, leroncsolódott, életunt
férfi távozik a szobából, közülük a
házigazda, Czifra János egyenesen a
gőzfürdőbe megy, hogy a szappanjába bevájt
borotvapengével felvágja az ereit.

Ez a „mozdulatlanság" nem az oratórium
„mozdulatlansága". Csurka nem lép ki a
„hagyományos dráma" keretei közül. A
darabot épp ezért nevezték egyes méltatói
„dramaturgiai bravúrnak", mások viszont
kételkedtek a szín-padi megvalósítás
sikerében, illetve le-

hetőségében. Léner Péter ezúttal bebi-
zonyította, hogy a Bálanya színpadképes,
színpadra született dráma.

Ehhez különösen jó színházteret bizto-
sított a Thália Stúdió. A játék jobbára a
stúdióhelyiség közepén folyik, a póker-
asztalnál, amit körülülnek a nézők. Ezen-
kívül a kis, szinte szoba-benyomást keltő
terem egyes pontjain bútorok (fotel, he-
verő, szekrény stb.) vannak elhelyezve, a
játék az adott jelenetekben ide is kiterjed,
ami az egész nézőteret mintegy bevonja a
„színpadi" akcióba (külön színpad ugyanis
nincs). Ezt szolgálja mindjárt a darab elején
egy apró, de kitűnő rendezői ötlet: Czifra
János be-lép az ajtón (ezen az ajtón jöttek
be a nézők is), felkattintja a villanyt, s a te-
remben világosság gyúl. Az első perctől
kezdve érzi a néző, hogy ő is bent van a
játéktérben, s úgy tűnik, ez az előadás
intenzitásának egyik legfontosabb eleme.
Sorolhatnánk tovább az ötleteket:
lépcsőháznak például a színház lépcső-háza
szolgál, s így a visszhang is hamisítatlan
lépcsőházi visszhang. Nem jelentéktelen
dolog ez: a néző tudja, hogy játékban vesz
részt, s hogy ez a játék nem hamisításra
épül. Nem a trükkök, hanem a 'játék
illúziójára. Az egyetlen, amit hamisításnak
érzünk, a hangszóró bekapcsolása ebbe a
meghatározott tér-



be valamiféle meghatározatlan külvilág
hangjaként. Holott a rendező szándéka
ellentétes: ő a magára maradt hős gon-
dolatait akarja „kivetíteni", de ezzel a
megoldással épp az előadás immanens
törvényeit hágja át.

De ha a játék illúziójáról beszélünk,
szólnunk kell a színészi alakításokról is.
Hisz a rendezés nemcsak a színháztér
maximális és ötletes kiaknázását jelenti,
nem is csupán az előadás tempójának
megadását (mely igen jó, talán csak a
dráma végén lassul, inkább az író, mint a
rendező hibájából; a rendezőn legfeljebb a
fokozottabb szigort kérhetjük számon). De
a rendezés atmoszférateremtés is, a
színészi alakítások meg-komponálása: a
rendezőnek mintegy a színészre kell
építenie egész művét, ami ezúttal nem is a
legkönnyebb feladat. Vannak ugyanis olyan
„sima" dramaturgiájú darabok, melyekhez
csak a kulcsot kell megtalálnia a
rendezőnek, s a karakterisztikusan
megrajzolt szerepek - megfelelő színészi
alakításban - szinte maguktól
„összeállnak". Csurka jól érti a
dramaturgiát, tudja, meddig lehet
,.szabályos", s hol kell ..formabontónak"
lennie; „dramaturgiai bravúrját" ezzel az
értéssel építi. De a darab dramaturgiája
éppen ezért nem is lehet „sima"; a
..bravúrok" állandó buktatókat, csapdákat
rejtenek magukban. A drámai kifejletet
szolgáló utalások nemegyszer el-
lenkezőjükbe fordulhatnának át. De Léner
Péter visszafogott és pontos értelmezése
jól építi az expozíciót e kockázatos
elemekből: Czifra öngyilkosságára például
először - még teljesen észrevehetetlenül -
Abonyi szappanevési mániája utal (a darab
végén ugyanis Abonyi óira meg akarja enni
a szappant, így derül ki. hogy
borotvapenge van benne, ami egyébként
ekkor még pusztán rossz viccnek tűnik).
Jellemző Csurka-ötlet ez, a Ki lesz a
bálanya? tele van hasonlókkal: elég lenne,
ha a rendező csak egy árnyalattal
tévesztené el a hangot, s a játék máris
hamis végletekbe csúszna át.

A hang azonban a színész hangja.
Amiből Léner Péter rendezését megfor-
málja, az már a négy főszerepet alakító
színész kemény munkája. Inke László
cinikus-könnyed Czifrája, aki talán azért
választja a halált, mert képtelen elveszíteni
fensőbbségét; Keres Emil ma-tematikusa,
aki a Fény nevet viseli, de egy-egy válságos
pillanatban keserű, koravén vonások
húzódnak az arcán; Szilágyi Tibor
tragikomikus, jellemgyenge Abonyija, tele
groteszk önsajnálattal; s végül a néhány
éve végzett, de máris kitűnő teljesítményt
nyújtó fiatal színész, Harsányi Gábor
Csüllöghje, akiben egy egész társadalmi
réteg ellent-mondásossága ölt testet. Az
avatott szem azonban az alakítások mögött
szinte minden percben ott érzi a rendezőt:
igen

pontos hangszerelésre volt szükség, hogy a
komédia-tónusú első részt autentikusan
követhesse a második, melynek komorsága
tovább már nem is fokozható. De az
előadásban komédia és tragédia egymásra
utalnak: nemcsak azért, mert a tragikus
szituáció a komikumból nő ki (és úgy, hogy
az első perctől benne érezzük), hanem
azért is, mert a dráma visszavetíti
filozófiáját a komédiára, sötétebbé, de
mélyebbé teszi humorát. Ami nagyszerűen
sikerült: Csüllögh első hangoskodásában,
Abonyi első bohóckodásaiban, a
„legártatlanabb" gesztusokban is
valamiképp már ott van végső tudásunk a
széthullásról, anélkül, hogy tudnánk róla.
Ez az alig elemezhető, igazán csak a
komplex művészi élmény hatásában
érezhető finom kidolgozás teszi Léner
Péter művét az utóbbi évek egyik legjobb
rendezésévé.

Illyés Gyula: Az éden elvesztése. Iro-
dalmi Színpad.

Rendezte: Léner Péter, zenéjét szerez-
te: Szokolay Sándor. Jelmez: Köpeczi Bócz
István. Szereplők: Keres Emil, Horváth
Ferenc, Jancsó Adrienn, Bozóky István.

Déry Tibor: Szembenézni. Irodalmi
Színpad.

Rendezte: Léner Péter, zenéjét szerez-
te: Szokolay Sándor. Jelmez: Köpeczi Bócz
István. Szereplők: Keres Emil, Horváth
Ferenc, Bozóky István, Jancsó Adrienn.

Csurka István: Ki lesz a bálanya?
Thália Stúdió.

Művészeti vezető: Kazimir Károly,
rendezte: Léner Péter, díszlet és jelmez.
Rajkai György. Szereplők: Inke László,
Keres Emil, Szilágyi Tibor, Harsányi
Gábor, Maros Gábor fh., Hámori Ildikó f
h.

KOLOZSVÁROTT
MAJOR TAMÁS RENDEZI

Shakespeare „Téli rege" című
színművét. Ugyancsak a Kolozsvári
Magyar Színházban, Madách Imre
„Az ember tragédiája" című
drámájában Ádám és Lucifer szerepét
Sinkovits Imre
és Major Tamás alakítják
az idei évadban. Major Tamás
fellép a „Kedves hazug"-ban is.

BARTA ANDRÁS

Királyi játszma

Fehér Miklós díszlete
Száraz György Királycsel című
történelmi groteszkjéhez

Száraz György második, a veszprémi
Petőfi Színházban bemutatott színpadi
műve, a Királycsel 1401-ben játszódik, és
témája Zsigmond királyunk, a későbbi
német-római császár fogsága, illetve fog-
ságból való szabadulása. Száraz György a
hiteles adatokon alapuló történetet
történelmi-politikai játszmának fogja fel. A
tét: a hatalom visszaszerzése vagy a halál.
Az egyik oldalon a romantikus, hitbuzgó
király áll, a másik oldalon a központi
hatalom ellen lázadó oligarchák.
Beleszólnak még a játszmába a különböző
módon érdekelt külföldi hatalmak, valamint
a két ágra szakadt egy-ház, a római és
avignoni pápaság kép-viselői. És a bizánci
követ, a fortélyos diplomata, a „homo
ludens", aki mint-egy a mérleg nyelveként
mind fontosabb közvetítői szerephez jut a
cselekmény folyamán.

Az anekdotaszerű történelmi epizód
valójában csak jól megválasztott példázat,
ürügy a mai nézőhöz szóló mondandó
közvetítésére. Száraz György Zsigmondja a
szellem-ősök intelmén okulva, a bizánci
tanácsát megfogadva és a kedvező
körülmények segítségével a romantikus
múlttól eljut a könyörtelen számításig, és
újra magához ragadja a hatalmat. Ennek az
uralkodói magatartásnak ironikus
bemutatása nemcsak azáltal válik egy ma is
előforduló vezetői koncepció bírálatává,
hogy az író szándékos anakronizmusok
sorozatával külön hang-súlyt is ad
koncepciójának. Ezt involválja a
békétlenkedő, majd a koncért egymással és
az uralkodóval kiegyező kiskirály oligarchák
szatirikus színpadra állításán és a
részletmegoldásokon túl az az írói alapállás
is, amely ezeknek az ál-hősöknek egymással
való civódását és hatalmi harcát a
történelem fonákjának tekinti. Minden
korban és minden történelmi helyzetben.

Fehér Miklós díszlete nemcsak hiány-
talanul közvetíti, hanem a vizualitás te-
kintetében tovább is fejleszti a szerzői - és
rendezői - elgondolást. Nem pusztán
helyszínt ábrázol, hanem az adott komédia
sajátos világának megteremtésével a
színdarab lényegének hangsúlyozását segíti
elő. Ennek alátámasztására álljon itt
mindenekelőtt a díszletre vonatkozó szerzői
utasítás és a megvalósult színpadkép
összehasonlítása.

Az 1. kép szerzői díszlet-instrukciója a
következő: „Toronyszoba a visegrádi
várban. Durván összerótt roppant falak.


