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Mintha kiment volna nálunk a divatból a
céhbeliség tisztelete, a jólelkészítettség
feletti öröm, a mesterségbeli tudás fel-
emelő érzése. Eltünedezett a szakma be-
csülése, akár egy tisztességesen megterített
éttermi asztalról, tökéllyel kiszabott
férfiöltönyről, gonddal végrehajtott sze-
relésről, aprólékosan bevégzett munka-
folyamatról van szó; akár pedig egyér-
telműen művészi munkáról.

Várkonyi Zoltán előadásaiban meglát-
szik a szakmai gondok megoldása fölött
érzett öröm, az ezernyi részfeladattal való
bíbelődés míves szenvedélye. Lát-szik,
mennyi gondot fordít a világításra: milyen
részletességgel komponálja meg az előadás
minden percének fény-játékait, anélkül,
hogy színpada olyan kemény és
önmutogató fényekkel volna tele, mint a
cseh színházművészet reflektormániákus
előadásai. Látszik a gond és a szeretet,
ahogy a kellékeket összeválogatja: hogy az
a konyakos üveg, az a horgolt terítő, az az
álló-lámpa legyen ott a színpadon.

* Részletek egy készülő tanulmányból.

2.

Mindenki ismeri a színházi anekdotát: ha
valamely dráma első felvonásának
díszletében a falon egy puska lóg, annak az
utolsó felvonás végéig cl kell sülnie. Az
állítólagos Cschov-anekdota drámai és
cselekvő módon értelmezi a színpadi
kellékek szerepét. Csupán a cselekvő
kellékek létezését érzi jogosnak: nem
kívánja realizmus címszó alatt egy egész
ószeres bazár árukészletét a színpadon
látni.

A modern színház utolsó két évtize-
dében kissé megváltozott a helyzet, és ha
Csehov szerint csak olyan kelléknek van
helye a színen, ami az utolsó fel-vonásig
elsül, mára úgy módosíthatnánk a
megfogalmazást, hogy a színpadon minden
tárgynak el kell sülnie.

Pirandello Hat szerep keres egy szerzőt
című groteszkjében van egy jelenet, ebben
legalább olyan fontos rendezés-elméleti
utasítást ad a szerző, mint Shakespeare a

Hamletben. Pirandello, aki századunkban
talán a legmélyebben ismerte a színházat és
annak mágiáját, irracionálisnak tűnő
hatásait, így ír:
IGAZGATÓ

Legyen szíves, nézze meg a raktárban,
van-e ott valami rekamié! KELLÉKES

Van kérem, az a zöld!
MOSTOHA-LÁNY

Nem, nem zöld! Sárga volt, virág-mintás,
plüssbársony, és nagyon nagy. Jó
kényelmes!

KELLÉKES
Olyan nincs.

IGAZGATÓ
Nem számít, hozza azt, ami van!

MOSTOHALANY
Hogyhogy nem számít? Madám Pace
híres kanapéja!"

Vagyis: Pirandello szerint meghatározott
darabhoz meghatározott kellékek és
bútorok szükségeltetnek. Ez a dráma csakis
ezekkel a kellékekkel és bútorokkal
játszható eL Amikor De Lullo társulata
bemutatta Pirandello groteszkjét, ebben a
jelenetben egy cirádás Jugendstil
tejüvegbúrájú állólámpa állt egy
kisasztalon, és a divatszalonnak álcázott
találkahely háromszárnyú próba-tükre is
érzékeny ízléssel, körültekintő
aggodalommal összeválogatott volt. Be-
szélő tárgyakat láttunk, amelyek csak

ebben a szalonban állhatnak.
A színpadi előadás kellékeinek fon-

tossága a XVIII. században vált tudatossá,
egyidőben az első hivatásos és tudatos
rendező felléptével (Ekhof,

Goethe, Immermann). Nem véletlen je-
lenség, Lessing és Diderot után vagyunk,
a polgári drámaírás küszöbén, amikor
életközeli realista dráma és színház kezd
kialakulni, amit a polgárian öntudatos
Hugo Victor a Cromwell híres előszavában
(ott, ahol a groteszk kifejezést első ízben
alkalmazzák irodalmi műre), így fogalmaz
meg:

.. végtére is mi valószerűtlenebb és mi
képtelenebb, mint bizonyos előcsarnok,
oszlopcsarnok vagy előszoba, az a
semleges hely, ahol tragédiáink udvarias
készséggel lejátszódnak. .. "

Az abszurd színházasok színpadán
érthető meg talán a színpadi eltárgyia-
sodás oka. Ott, ahol Beckett Az utolsó

tekercsben magnetofonszalagokat, baná-
nokat és konyakos üvegeket tétet a szín-
padra, mint egy elsüllyedt világ kizá-
rólagos nyomait; vagy még
következetesebben abszurd, de már
kevésbé drámájában, az Ó, a szép napok!-

ban, ahol egy női bevásárlószatyor, egy
fogkefe, egy szemüveg, egy Lehár Víg

özvegyét muzsikáló zenélőóra képviselik
az emberiség földi nyomait. De a
kellemetesebb Ionescónál is megtaláljuk a
tárgyaknak ezt a mindent belepő játékát,
az Amadée, avagy hogyan szabaduljunk

meg tőle című komédiájában a folytonosan
növekedő hulla szorítja ki az embereket és
a bútorokat a házból; Az orrszarvúban

pedig a szaporodó rinocéroszok népesítik
be s lepik el a szín-padot s a mögötte
meghúzódó külvilágot is. E végletes
példák felől vissza-nézve, megérthetjük
talán a jelenkori drámaírók (és rendezők)
tárgyakhoz vonzódó igényét. Központi
kérdése
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ezeknek a drámáknak az ember és ember
közötti kapcsolatok teljes elernyedése,
illetőleg e kapcsolatok megteremtésének
vagy tartósításának lehetetlensége.
Szélsőséges eseteiben már nem egy-mást
metsző akaratok ütközéséből áll a dráma,
hanem a konfliktust éppen a
konfliktustalanság, az ütközni nem tudó
párhuzam eredményezi. Ilyenkor az ember
és ember kapcsolatának helyére az ember
és a tárgy kapcsolata nyomul, ahol az
ember arca tárgyakban folytatódik, hogy
mégis megismerhessük a drámai embert
valamilyen jelenséggel való viszonya
közben.

A semleges és stilizált kellékek helyett
a valóságos tárgyak szerepe növekedett
meg a színpadon. Önálló életük, jellemük,
cselekvőképességük van és drámailag
meghatározó értékük. Nem Othello
kendőjéről beszélünk, nem is a
cseldrámák elhullajtott legyezőiről, fél pár
kesztyűiről. Másról. Elő és cselekvő,
kisugárzó tárgyakról.

Egy találós kérdéssel talán közelebb
kerülünk a megfogalmazáshoz: melyik az
a XX. századi áltörténelmi komédia,
amelynek első felvonásában ezen a kulcs-
kérdésen fordul meg egy nemzet sorsa:
tojnak vagy nem tojnak a tyúkok?

Shaw Szent Johannája?
Dürrenmatt Nagy Romulusa?
Mind a kettő. Ez egyszersmind azt is

jelenti, hogy amikor Dürrenmatt el-
örökölte Shaw tojni nem akaró tyúkjait,
elörökölt valamit stílusából, törté-
nelemszemléléséből is, és ez rokonságban
tartja az ír komédiaszerzővel.

3.
A kellékek következetes felhasználásán is
érződik Várkonyinál a pepecselés, a
munka szeretete. Szokás őt cinikusnak
nevezni. Léha üzletember-rendezőnek.
Csak azért, mert szereti a sikert, néha
hajszolja is. De ugyan mutassanak már
egyetlen színházi rendezőt, aki arranéz-
vést végzi el munkáját, hogy előadásával
megbukjon. Melyik rendező spekulál
szándékosan a sikertelenségre? (Ha
mondja is, hogy nem érdekli a siker:
titokban duzzog és sértett, amikor nem
rajongják körül; ha nem a közönség,
legalább mamelukjai.)

Várkonyi nem lehet cinikus. Aki eny-
nyire szeret és tud dolgozni, az nem lehet
cinikus ember. Az megbecsüli a másik
munkáját is, mert tudja, mennyi álom,
mennyi lemondás és mennyi élet-rövidülés
van egy-egy premierben, egy-egy
elvégzett munkában.

Kevesen tekintik őt művésznek, mert aki
a mesterséget keményen tudja és műveli,
az nem hat eléggé művésznek, azt
iparosnak tekintik azokkal szemben, akik
csupa-csupa sejtelem, sóhaj, lelki panasz,
alanyiság és rebbenő bizonytalanság.
Várkonyi túlontúl jól tudja ah-hoz a
színházat, hogy „művésznek" te-
kinthessék. Túl tudatosan állítja elő a
sikert, túl keveset bukik meg ahhoz, hogy
a művész mártír-töviskoszorúja övezhesse
homlokát.

Addig táplálkoztunk közhelyekkel, amíg
a közhelyek kifordításai is igaznak tűnnek
számunkra.

Első közhely: a meg nem értett zseni
közhelye. Megannyi lángelmét nem ér-tett
meg a saját kora .. .

... tehát: akit megért, nem lehet lángész.
Második közhely: az alkotás tele van

ellenőrizhetetlenséggel ...
. . . t e h á t : ha ellenőrzött úton jön lét-re

alkotás, az nem művészi.
Harmadik közhely: a művész útja

bukásokkal kikövezett keserves pálya...
. . . t e h á t : a sikeres művész sarlatán,

kókler, kócevő.
Negyedik közhely: sok művész sze-

génységben élte le életét ...
. . . t e h á t : a jómódú művész tehetsé-

gének tálentumát aprópénzre váltotta föl.
Milyen gyanús Chaplin, aki milliomos,

és az Államokból adóhátralékának
kifizetése elől (is) költözködött át Euró-
pába; milyen gyanús Claudel, aki dip-
lomataként volt költő; Malraux, aki
miniszterséget vállalt; milyen gyanús
Eliot, aki banktisztviselő volt. Hiszen a
művész albérleti vackán hever dél-
előttönként, és korgó gyomorral angya-
lokról álmodik. Ha alkoholista a mű-vész,
ha ki nem kezelt tüdővészben pusztul el,
ha szifilisz támadja meg szervezetét: az
igen, a közképzeletnek smakkoló, az
általános hiedelembe be-illeszkedő.

Ha sok gyermeke van és absztinens, ha
példás családi életet él, rendben tartja
bankbetétjét és ösztöneit, akkor
gyanakodni kezdünk: tehetsége nem lehet
elég erős, vagy ha az volt is, rosszra
fordította, másra kamatoztatta. Az
életüket éhhalállal bevégző művészekről
szóló legenda, akik egy-egy ebédért
kótyavetyélték el ma több millió dollárt
érő festményeiket: nemcsak csiklandós
felnőttmesék, nemcsak azzal járnak
együtt, hogy ifjú, de kopott nad-

rágú festők mázolmányait olcsón meg-
vegyük, arra spekulálva, hogy mint egy
kötvénynek, idővel felszökik majd az ára;
hanem önérzetünket is táplálják,
magunkról alkotott jó véleményünket
dagasztják ezek a történetek, mivel mi
tisztán látjuk és lemosolyogjuk azokat,
akik hagyták e nagy művészeket éhen-
halni.

Miért keres pénzt, ahelyett, hogy éhen
halna? Gyanús. Sikerei vannak? Es e
sikerek még fiatalon nagy jövedelemhez
segítik? Gyanús. Nagyon gyanús.

Aggkorban más. Akkor jogos. Ősz
akadémikusoknak jár ház, kocsi, sze-
mélyzet, birtokocska. Fiatal művész
koplaljon csak, hogy szebbeket álmod-
hasson. Jóllakott ember nem képes a
művészetre. Teli vagyunk tömve ilyen
múlt századbeli képzetekkel. Murger lát-
tatja velünk még ma is a költőt, a
komponistát és a piktort,
padlásszobájukkal, fizetési
nehézségeikkel és varrólány-
szerelmeikkel. Meglehet, hogy már Mur-
ger is hamis képet festett, mára azonban a
kép végképp elavult és megavasodott.
Közben a műalkotás árucikk is lett, és
nem törvényszerű, hogy a siker haszna
más zsebébe vándoroljon.

4.

Várkonyi színháza mindig tarka és jó-
kedvű. Tele van humorral akkor is, ha
tragédiát rendezne, de nem rendez, mert
nem neki való: képtelen az életet
egyoldalúan csak vérbefulladónak látni.

Németh László A két Bolyai című
színművének megrendezése igazán nem az
ő rendezői szerepköre volt. Ezt az íz-
lésétől annyira távol eső művet mégis mi
tette sajátosan várkonyis rendezéssé?
Elsősorban a világítás kényes-kifinomo-
dott használata, a finom derengések és
lágy bealkonyodások, a szomszéd szo-
bából ajtónyílásra legyezőként széttáruló
fénysugarak: mindez olyan furcsa és
színpadon szokatlan hangulati hatást
eredményezett. Ilyeneket csak filmen
szoktunk látni, legfeljebb az életben. A
színpadi világítás más.

Az aprólékos elemzés helyett rende-
zésének lényeges vonását egy betétszám-
ban, egy rendezői ötletben találhatjuk
meg. Bolyai a darab leghosszabb és
legesszéisztikusabb, állóvízszerű betétjét
mondta el, minden drámai aláépítés
nélkül. Nem a Bolyait játszó színésznek
adta a játékötletet, hanem a másiknak,
akiről a szerző mostohán meg-feledkezett,
vagy nemtörődöm módra



nem gondoskodott játéklehetőségről, a
tiráda idejére kikapcsolta a darabból - ebből
is látszik, hogy a tiráda betétszám volt
csupán, nem drámailag szerves tartozék.
Ekkor Bihari József a félhomályos
színpadon ült, s egy almát tisztított meg
bicsakjával. Egyetlen szalagban vágta le
komótos nyugalommal az alma héját. S mint
mindig, amikor a színpadon szó és
cselekvés áll egymás mellett: kis idő után
már csak a cselekvésre lehetett figyelni,
mert az mindig szemet, figyelmet vonzóbb,
erősebb a színházban. Már csak arra figyelt
a közönség: sikerül-e a mutatvány? Lejön-e
egyben az a héj? Majdnem tapsos be-tét lett
ebből a játékötletből, ami helyére tette a
mellékszereplőt, feladatot adott neki és
nemcsak szűken praktikusat, hogy eltöltse
idejét a hosszú magánbeszéd alatt, hanem
arra is alkalmat kínált, hogy életét
belesűrítse ebbe a játékba, elmondja múltját,
viszonyát a tudóshoz, viszonyát annak
problémáihoz, jelesül ahhoz a
problémájához, amit épp olyan bőbeszédűen
tár elő itten. Egy igazi ember elevenedett
meg a színpadon, aki almát hámozva
figyelni is jobban tudott, mintha
ráfüggesztette volna bambán tekintetét a
beszélő másik színészre. Az odafigyelés
illusztrálása helyett valóban figyelés lett
ebből a jelenetből.

Várkonyitól nem lehet várni, hogy eddig
nem ismert mélységeket fedezzen fel, sem
azt, hogy felderítse az emberi lélek vagy a
társadalmi élet ködös ismeretlenségű
területeit. Nem számíthatunk arra, hogy
meghökkentően forradalmi újdonságokkal
szolgáljon: és arra sem, hogy megújítsa
színjátszásunkat. Nem tartozik a kócos
avantgardeba. Előadásai nem kísérleti
jellegűek. Nem veszik célba az ismeretlen
felfedezését és meghódítását.

A polgári színház jellegzetes képvi-
selőjének tartják őt néhányan, és még
konzervatívnak is nevezhetnénk, ha nem
figyelne annyira érzékenyen minden új-
donságra, bárhol merüljön is föl a világ
nagy színházi fővárosaiban. Ismeri és
kutatja az új sikerdarabokat, nem sokkal a
párizsi, londoni, New York-i vagy moszkvai
premier után igyekszik műsorra tűzni, szinte
egyidőben az újságok híradásaival.
Igyekszik gyors és friss árut szolgálni
közönségének, és jól tudja azt, hogy
folytonosan újdonsággal kell ébren tartani a
vevő érdeklődését és vásárlókedvét.
Egyszersmind azt

is tudja, hogy ennek az újdonságnak nem
szabad gyökeresen újnak lennie, erősen
különböznie a kedvelt és már megismert
árucikktől.

De a legfrissebb avantgarde-
eredmények, a külföldi színházi találatok, vagy a
derniercri-megoldások elegáns egyen-
súlyban keverednek Várkonyi rendezé-
seiben, a legjobb értelemben vett hagyo-
mányos színházzal. Vagyis ő az a rendező,
aki a kísérleti-laboratóriumi szín-házi
találatokat egyesíti a hagyományos színház
legjobb eredményeivel. Ő az, aki
kommercializálja a kísérleteit, megfésüli a
kócosat, és áttekinthetővé teszi a néha
rejtelmes moderneket. Persze, mindennek
van veszélye is a közízlésre nézvést: a
polgár, aki könnyedén bírja befogadni
Várkonyi mindig kellemes és mindig
üdülést szerző színházának meg-oldásait és
gondolatait, büszkén bólint egy-egy
előadása után: ha ez a modernség, akkor
értem! miért nem rögtön így mondták?

Rendezései azonban biztos ízléssel ka-
lauzolják el nézőit a kellemes színház
kalandjai közé. Ne tévesszen meg a jelző
senkit. Várkonyi a kommersz szín-háznak
azt az igényes formáját műveli, ahol mindig
gondolati igényesség jelentkezik, a
mondanivaló valóban korszerű (legalábbis:

up-to-date). A vizuális
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megjelenítés csiszoltan és éretten ízléses. A
játék elegánsan kimunkált. Rendezései
remek és részarányosan. felépített művészi
szerkezetek. Szerves életük van, és a
szórakoztatást a legmagasabb szinten
képviselik.

Nem vállalja a prófétaságot, a szín-ház
közéleti agórajellegét, a szószéket vagy az
agitátori emelvényt, de nem is süpped bele
a másik oldalról fenyegető ködös
művészkedés beavatottaknak készülő,
finomkodó játékaiba.

6.Ha egy rendező életművét vizsgáljuk,
a legszerencsésebb volna egy

következetesen végigvonuló vonalat
fölfedezni.

De milyen vonal legyen ez? Irodalmi?
Úgy meg kellene vizsgálnunk, milyen

írók milyen drámáit állította színpadra,
és ezeknek egyvonalba fűzése világítana
majd rá rendezői vonzalmaira, stílusára
és mondanivalójára. Úgy tetszik, hogy

ez a módszer nem vezet sehová. Így csu-
pán a rendező irodalmi ízlését sikerül

kitapogatnunk, vagy még azt sem. (Hiszen a
legritkább esetben kerül olyan

szerencsés helyzetbe egy színházművész,
hogy legszemélyesebb ízlését követve
állíthassa össze színháza műsorát. Még

Várkonyi Zoltán esetében sem mondható ez
el, holott tulajdonosa volt a



Művész Színháznak a háború után. A
rendezőket annyi véletlen sodorja egy-egy
író és egy-egy darab mellé, hogy
gyanakodnunk kell, nem a rendező vá-
lasztja a drámát, hanem a dráma választja
a rendezőt. Több befolyással van a színmű
a rendező ízlésére, mint fordítva. Várkonyi
magánszínházának mű-sorát is a kassza, a
közönség kívánságaira figyelő műsorrend
szervezte egységbe.)

Az persze nem tagadható, hogy a ren-
dező a különféle irodalmi alapanyagokból
képes kicsiholni valami olyant - kis
retusálással ezt közösnek foghatjuk föl -,
amelyben több-kevesebb következe-
tességet vehetünk észre, központi mon-
danivalót, de legalábbis: vonzódást a világ
valamiféle értelmezéséhez.

Helyes-e azonban, ha a drámák irodalmi
képleteiből, simává egyszerűsített
helyzeteiből igyekszik következtetni a
rendező művészetére. Várkonyi munkáiban
kis erőszakossággal fölismerhető egy
minden munkájában ismétlődő folyama-
tosság, akár Dosztojevszkij Bűn és bűn-
hődéséről, akár Csurka István Az idő
vasfoga című szatíráj áról, Lawler A ti-
zenhetedik baba nyara című újcsehovista
ausztrál színdarabjáról vagy a Szegény
Dánielről, erről a mechanikusan megírt
detektívrejtvényről van szó.

Legutolsó filmje, a Dobozy Imre El-jött
a tavasz című drámájából film-drámává
átalakított Szemtől szembe volt.
Lehetséges, hogy ez a felszabadulás
évfordulójára készült alkalmi-ünnepi
filmnek indult eredetileg, és azt is hoz-
zátehetnénk, hogy létrejöttében nagy sze-
repe van annak, hogy Várkonyi kom-
merszrendezőként él a szakmai köztu-
datban - nevéhez kapcsolódnak a Jókai-
megfilmesítések és az Egri csillagok -,
ezzel a munkájával bizonyítani, kom-
penzálni akarta, hogy ő is képes „mű-
vészetet csinálni", nem csupán „szóra-
koztatásra alkalmas".

Ennyi súlyos külső nyomaték neheze-
dett rá munka közben. Az elkészült film
mégis szervesen illeszkedik bele életmű-
vébe, szemléletének egyik újabb meg-
valósulása, és ugyanazt a problémát járja
körül, ami szinte valamennyi munkájában
izgatta, legyen az akár színházi vagy
filmrendezés vagy színészi alakítás.

Ez a központi mondanivaló, ez a
majdnem rögeszmésen ismétlődő motívum
a "minden másképp van" viszony-
lagosságának érzete. Ez vonul végig ren-
dezésein, de még színészi alakításain is. A
látszat és valóság drámai problémája

a központi gondolata. Amikor vizsgáljuk
azokat az alapanyagokat, melyekhez
művészi életében hozzányúlt, szinte
kivétel nélkül mindegyik erre a kulcsra
mozdul. Kezdve egészen fiatalon a Pün-
kösti-féle Madáchban eljátszott Hamleten
- ahol az őrültség alá bújtatott józanság
kettőssége mozgatta a figurát -, folytatva
híres Pirandello-szerepén, a IV. Henriken
- aki ugyancsak az őrültség álarca mögé
menekül a valóság borzalmai elől, s
kényelmesebben érzi ma-gát történelmi
jelmezében, a Canossa-járó Henrik
álomudvarában, mint kor-társai között -,
folytatva akár Sartre George Valeráján a
sort, ahol egy le-csúszott csirkefogó
besurranó tolvajból politikai szélhámos
válik. Végigmehetnénk összes szerepein.
Elősorolhatnánk Művész Színházának
sikeres színműveit, rendezéseit és későbbi
rendezői munkáit is. Végigvonulóan
találhatnánk rá erre a gondolatra: az
elrejtőző valóság ironikus leleplezésére, a
kifordított jellem-bőrök groteszken
erőszakos, játékos viszszafordítására.
Élvezettel fosztja meg alakjait álarcuktól.
Kéjjel vezeti végig azokon a fázisokon,
amikor lebomlik róluk a társadalmi
sminkréteg, kivillan meztelen és
kendőzetlen igazságuk. Legyen szó A
makrancos hölgyről, ahol egy bogaras
leányzóról kiderül, mennyire kezes
szerelmes asszony, legyen szó A nyugati
világ bajnokáról, ahol egy kelekótya fickó
hőssé, eszményképpé emelkedik
környezetével szemben, legyen szó a
Temetetlen holtakról, a partizán-mítoszok
korai demisztifikálásáról, ahol a hősökről
kiderül, mennyire félnek, miközben
hősök.

Meglelhetjük ezt a Művész Színház
egyik kedvelt szerzőjében, Priestley da-
rabjaiban, ahol a jól temperált polgári
családok életéről egy utólag, kívülről
étkezett idegen katalizálása segítségével
foszlik le fokozatosan az álorca és a far-
sangi maskara, hogy csúfondárosan vil-
lanjon ki az igazság: minden másképpen
van.

Minden másképpen van Agatha Christie
detektívdrámájában - ennek a mű-fajnak
remekében -, a Tíz kicsi néger-ben is. A
lehámló konvenciórétegek és a lassan
előmerülő igazság folyamata érdekelte itt
is. De ugyanezt vizsgálja filmjeiben is: az
államosítást megelőző éjszakát bizarrul
megelevenítő Utolsó éjszakában, amely
egy nagytőkés család környezetében
bonyolódik le; ugyanezt a Foto Háber
című bűnügyi hajszafilm-ben, ahol a
tiszteletreméltó trafikosnő-

ről kiderül, hogy bandavezér, a gyanús
börtöntöltelékről pedig, hogy bűnügyi tiszt.
Gyermeteg módon fordítja át a jellemeket
fonákjukra, mint a Marie Octobre című
film színdarabváltozatában, a Különös
találkozóban, és Békeffy István
(csendestársként Hans Habe) nem
túlságosan sikerült tarka groteszkjében, az
Egy asszonygyilkos vallomásában az
irodalmi anyag irodalmiatlansága ellenére
is ennek a kifordítom-befordítom jellem-
csiki-csukinak a lehetősége vonzotta, a
librettó bújócskajátékot kínált színésznek,
rendezőnek. Minden rendezésén
kimutatható, mekkora élvezettel bontogatja
ki a lineárisan megírt jelenetet, a jól
megcsinált darabok folyamatait,
mindazokat, ahol valaki kibújik a bőréből
és ismét visszabúvik, átvállalja
másvalakinek a szerepét, majd ismét helyet
cserélnek, hogy mindenki eredeti
helyzetébe kerüljön, de már megváltozott
tartalommal.

7.

Ha romantikus filmjeit vesszük sorra, ott is
átfordítja a szemléletet, a megkövesedett
illúziókat az ellenkezőjére. Legalábbis
kísérletet tesz erre. Ha Jókait divatjamúlt
regélő apónak tekinti az irodalmi
„közvélemény", ha szakállas, mesélő
bácsikának látják ma azok, akik
Hemingway-ben is csak divatot
ünnepelnek, és azt hiszik, hogy egy igazán
jó író valaha is kimehet a divatból; ha az
irodalmi közvélemény meseglazúrral
befuttatott nacionalista kozmetikusnak érzi
Jókait, akkor Várkonyi mint eleven íróhoz
nyúl hozzá, és visszaállítja mindazt az
időszerűségét, amit Jókai a maga idején
képviselt. (Körülbelül olyan folyamatról
van itt szó, mint Bizet Carmenjének
eseténél. Az opera és a zene keletkezése
idején szemtelen muzsika és színpadi
kesztyűhajítás volt. Először itt
cigarettáztak a nyílt színpadon. Ahelyett,
hogy a lelküket lehelték volna ki
magasztosan: füstöt fújtak ki az orrukon és
a szájukon, ami elég meg-hökkentő látvány
lehetett, különösen azért, mert a régmúlt
idők kosztümjeit aznapi ruhák foglalták el,
és a fenséges személyek helyett
dohánygyári munkás-nők és a
társadalomból kiszorultak vették át a
főszerepet. Mindaz, ami Bizet-nél még
izgatóan új volt és meghökkentően
provokatív: később operabérletűvé
rendszeresedett. A musical-változat, a
Carmen Jones, adta vissza a műnek szi-
lajságát, emelte ki kövér altisták légzési
bravúrjaiból, és helyezte vissza friss és



szemtelen köznapiságába. A Carmen Jones
nemcsak dzsesszes hangszerelésével
vonszolta közelebb Bizet dallamait
mindennapjainkhoz, hanem a librettó át-
formálásában, megmodernítésében is.)

Várkonyi Jókaija visszakapta iróniáját.
Szerencsés találkozás volt a rendező

eredendően ironikus alkatának randevú-ja
Jókaival, akiről szeretjük elfeledni, hogy
mennyire ironikus stiliszta volt. Félő, hogy
Jókait vagy nem ismerik elegen, vagy
kizárólag irodalmi tankönyvekből.
emlékeznek rá, és így már nem él elég
élénken az a vonása, hogy menynyire
eleven gúny hatja át szövegét, hogy mennyi
ironikus távolságot teremt stílusával a bő
áradású mesélés közben, a közbe-
közbeszúrt „elidegenítő" effektusokkal.
Várkonyi ezt a Jókait hozta vissza a
filmvászonra - ha a közönség nem is ezt
méltányolta elsősorban, ha-nem a virulens
mesét, a gazdag szenvedélyeket, a
szélsőséges jellemeket -, azt a Jókait hozta
a moziban, aki mindig látja meséinek másik
oldalát is, éspedig gúnnyal látja; azt a
Jókait, aki teleszövi lendületes meséit napi
időszerűségekkel és odalopja politikai
nézeteit is.

Minden másképpen van Várkonyi Jó-
kaijában. Elsősorban Jókai van másképpen,
mint ahogy az Egri csillagokban
Nemeskürty Istvánnal íratott Várkonyi egy
új történetet, megtartva a régi motívumait,
az Egy magyar nábob és a Kárpáthy Zoltán
motívumaiból Erdődy János készített két
olyan Jókai-filmet, amelyekről alaposabb
vizsgálat után kiderül, hogy egyetlen szavát
sem a nagy mesemondó írta. Olyan
beavatkozás és átformálás történt itt, mint a
Carmen Jones már említett esetében. Eddig
tudniillik valamennyi Jókai-
megfilmesítésünk elkövette azt a hibát,
hogy a regény keletkezése óta eltelt időt és
az eseményekkel, a szereplőkkel kapcsola-
tos, szükségszerűen megváltozott véle-
ményünket, ítéletünket nem tükrözte.
Mindannyian elfelejtették, hogy miközben
filmet csinálnak, nem XIX. századi filmet
kell készíteniük. Hűségesek akartak
maradni Jókaihoz. Egészen a szolgai
hozzátapadásig hűségesek. És ezért el-
árulták. Várkonyi ironikusan kezeli Jókait,
a féktelen nábob „dombérozását" egy
csárdában, a csárda felgyújtását ... a múlt
századi léha párizsi életet, Chataquela, a
titokzatos táncosnő mutatványa iva l . . . a
pozsonyi diéta, ahol egy vidéki nemes tarka
kendőből csomagolja ki elemózsiáját és
szalonnázni kezd az országgyűlés
szünetében ... egy imp-

resszionista hangulatú pisztolypárbaj ... egy
etnográfiai gyönyörűségű pünkösdi-király-
választás ... csónakázás a Kárpáthy-
birtokon Renoir modorában ... a
harmincnyolcas pesti árvíz: látványosan
ironikus és ironikusan látványos volt ez a
film. Mint ahogy nem lett melldöngető
öndicsérés az Egri csillagok, gyer-
mekkorunknak ez a kedvelt félmesés-
könyve, nem lett hazafiaskodó zászló-
rázás. Sem gyalázása a török népnek, a
mohamedán vallásnak. Szerencsére
hiányzik a nacionalizmus túlfokozott ön-
tudata, a ne bántsd a magyart!-szerű
tapsfakasztó fölzokogás, a másokat gya-
lázó, ellenfélhöz nem méltányos hisztéria.
Túlerőben levő, felkészült ellenfelet mutat
a film. Katona áll szemben katonával,
hadsereg hadsereggel: egyik kor-szerű,
másik sebtiben ásóra-kapára kapott
kisebbség. Hódító kerül szembe vé-
dekezővel. A film végi győzelem annyit ér,
amennyit a valóságban ért. A török
veszedelem csak átmenetileg vonult vissza.
Nem végső győzelem ez, amely
évszázadokra világító példát teremthet-ne
és egy nagy magyar birodalom alapjait
rakná le hősies csatanyerésével.

A filmművészet vagy másfél évtizede a
romantikus élet- és történelemszemlélet
diadalmas pózait tépázgatja világ-szerte.
Várkonyi is csatlakozott ehhez a
nemzetközileg terebélyesedő irányzathoz.
Nem rugaszkodott cl odáig, hogy
Baradlaynét egyszerű törtetőnek mutassa
be, aki a megfakult családi becsületet
igyekszik kifényesíteni fiainak halálba
hajszolásával, és annyi fanyarságot sem
engedélyezett magának, hogy Kárpáthy
Zoltánt olyan örökségvadásznak állítsa be,
aki miközben reformeszményekről
szónokol, nyúzza jobbágyait; miközben a
pesti árvíz áldozatait menti: arra vigyáz,
elég hősiesen hat-e szavazói szemében, és
nyer-e hősi gesztusával újabb választókat.
De érjük be azzal, ami van. Várkonyi elég
merész volt a romantikus hősi fényeket
ironikus szik-rákká változtatni át. A
romantikus múltba burkolódzó haragos
hazafiak rendszerint többre tartják a szép
nemzeti meséket, telve morális
emelkedettséggel és olvasókönyvbe való
színezett erkölcs-csel a történelmi és
emberi igazságnál. Milyen csalódást
okozott például nemrég az a történészi
megállapítás, hogy Petőfi nem szavalta a
Talpra magyart a Nemzeti Múzeum
lépcsőjén. Mennyivel kevésbé tetszett így
már március t5-e emléke, enélkül a mutatós
színházi gesztus nélkül.

Amikor Várkonyi eltért Gárdonyi Gézától,
ettől a kiválóan rossz írótól, ami-kor
változtatott mesefordulatain, az irónia felé
terelte a történetet, és bele akart
injckciózni csiklandósabb ízeket is. Ki
akarta fordítani a regényt - ami már nem is
félklasszikus, hanem műklasszikus és
finom parodisztikus füsttel akarta
befuttatni. Ha a színes mesenyomat alakjai
ellenálltak is ennek, arra mindenesetre
képes volt, hogy emberi alakokként
tüntesse föl egyikét-másikát. A fiatal
szerelmeseket nem romantikus szavalással
mutatta be, hanem testi valójukban,
kicsikét barbár, a természet-közelben élő
emberek szabadosságával. A törökországi
képekben a menekülteket nem honfibútól
eltelt, pöfeteg búsongásban ábrázolta,
hanem igyekezetit megfogalmazni az
emigráció belső sorvadását.

8.

Térjünk vissza a Dobozy-filmhez, mert itt
is a hazafiasságnak egy romantikájától
megfosztott változatával találkozunk,
amely Várkonyinál törvényszerűen a
priestley-i dramaturgia magasabb szintű
ismétlődésében jelentkezik. Néhány férfi
jubileumi ünnepségre, a mártírok
márványtáblájának leleplezésére gyűl
össze, ennyien maradtak meg egy had-
osztályból. Egymást és önmagukat gyö-
törve elevenítik föl a 25 éve történteket.
Meg szeretnének bizonyosodni, miként
esett a valóságban életük sorsfordulója, hol
követtek el hibát, és mennyi felelősség
illeti őket társaik haláláért, vagy dönteni
halogató gyávaságukért. A cselekmény
közben publicisztikai hevülettel bomlik ki
néhány fontos és izgalmas probléma, a
nacionalizmus, az antiszemitizmus, a
sovinizmus, a magyarság kérdése, a
nagyhatalmak közé ékelt kelet-európai kis
nemzet problémája. De szinte egészen
biztos, hogy Várkonyit jobban érdekelte
ezeknél az izgalmas kérdéseknél a „no de
viszont dramaturgia". A bevezető képsorok
alatt egy édeskés bariton, Weygand Tibor
vagy László Imre belefeledkezett
búsongással énekli a Szép vagy, gyönyörű
vagy Magyarországot, no de viszont
szemcsés hír-adófelvételeket látni,
Uzdóczy Zadravetzet, amint felszenteli a
bevonulókat, látni kerékpáros hadosztályt,
bevetésre induló repülőgépeket, látni a
rommá lőtt Vérmezőt. A filmnek ezt az
indítását készítette el legtöbb személyes
élvezet-tel Várkonyi, és ez jellemzi
legerősebben iróniáját, a groteszk, a
szürreálisba



hajló különlegesség keresését. A film egész
menetében a no de viszontra, a dolgok
másik oldalának megvizsgálására fordítja a
legtöbb gondot.

9.

Miből származhat Várkonyinak ez a kettős
látása?

Gondolhatnánk, hogy egész élete ha-
sadthelyzetűségéből ered. Hiszen minden
élethelyzetéből kibúvót találhatott
magának. Újságírónak író volt, írónak
költő, költőnek újságíró, írónak bölcsész,
bölcsésznek művész, rendezőnek színész,
színésznek literátor, literátornak színházi
ember, színházi embernek filmes, és
filmesként mindig megmaradt színházi
rendezőnek. Amikor színiakadémiás társai
nélkülöztek, ő egy hír-neves hírlapíró jól
szituált gyermeke volt. De Várkonyi Titusz
fia mégsem a rangos hírlapíró gyermeke,
hanem egy bohém apa elhanyagolt
csemetéje, akinek saját lábán kellett
megállnia. Polgári művésznek túlságosan
élénken figyelt a társadalom
igazságtalanságaira és a baloldali
mozgalmakra, de kommunistának nagyon is
polgári művész maradt, aki magánszínházi
álmokat melengetett, és a szocialista
kultúra örökségei helyett a nyugat-európai
kultúra eredményeit görgette maga előtt.
Ahhoz viszont, hogy a polgári kultúra
humanista örökségét fejlessze és ápolja
tovább, túl erőssé fejlődött benne az
üzletember, a menedzsertehetség, de nem
volt képes soha belezülleni az üzletbe, mert
ehhez nagyon érzékenyen ideges művész
volt, és mindig új kísérletek izgatták.
Mégsem nevezhető művészete experi-
mentálisnak vagy avantgardenak, mert soha
nem feledkezett meg, egyetlen pillanatra
sem arról, hogy a színháznak és a filmnek
egyik legfontosabb célja a jelen idejű siker,
a pillanatnyi tömeghatás.

Ez a se ide, se oda nem tartozás - az ide
és az oda is kötődés - ugyancsak segíthetett
neki kifejleszteni a kritikai rálátás, a
kívülről szemlélés ironikus képességét.
Meglehet azonban, hogy az ironikus fölény
okozta állandóan külső látószöget fölvevő
magatartását, azt, hogy mindenhonnan
kívülre szorítja ön-magát, kritikai
fönntartásokkal éljen folytonosan, és
szellemi nyugtalanságában próbára tegye a
másik, a kizáró lehetőséget is.
Természetesen, ha valaha is megtalálta
volna a művészi megnyugvást, a
föloldódást, a tökéletes önki-fejezés
boldogító lehetőségét, megszűn

tek vagy szétoldódtak volna hajszolt
lehetőségvizsgáztatásai, és el bírt volna
merülni egyetlen műforma vagy egyetlen
világnézet párnái között.

Lehet azonban, hogy mélyebben kell
keresnünk az okokat. Lehetséges, hogy
azért nem volt képes a teljes azonosulásra,
mert állandóan kívülről is látta az
embereket. Az elmúlt negyven év - és
alkotói korszaka erre az időre esik - nagyon
előzékenyen volt alkalmas arra, hogy egy
kritikai szellem ne tudjon letapadni
egyetlen helyen sem. Nem is arról van szó,
hogy egy színész, aki okosabb és
műveltebb társainál, túllát rajtuk, kicsinyes
fogásaikat, nevetséges érzékenységüket,
beteges sértődékenységüket,
gyermetegségüket és szakmai, mes-
terségbeli tapogatódzásaikat fölénnyel
szemléli, és ez a fölény lendíti át szük-
ségszerűen a rivalda másik oldalára, hogy
megtelepedjen a rendezői asztalnál, onnan
próbálja meg irányítani báb-színházát, de
hiszen ott sem bír nyugton maradni és
feszült figyelemmel ellenőrizni a színpadi
munkát, lassú, pedagogikus nyugalommal
kibontakoztatni a színész tehetségét, hanem
lázasan föl kell futnia a színpadra,
radikálisan lerövidítenie a színész
gyötrődését, megszakítani bizonytalan
keresgélését, és a maga nagy színészi-
mesterségbeli tudásával megoldani a
föladatot, egyszersmind rákényszerítve
saját megoldását, saját egyéniségét.

Nem, ennél többről van szó.
A háború utáni Várkonyi Zoltán hök-

kenten vehette észre, hogy mennyi fegy-
vertársa van neki, akikről a harcok idején
semmit sem tudott, és nem azért nem
tudott, mert a pártfegyelem vagy az ille-
gális munka konspirációs törvényei el-
fedték volna létezésüket. Hirtelen támadt
ellenállók, sebtiben született nép-barátok
és frissen átfestett világnézeti munkások
bújtak elő. Neofita buzgalmukban mindent
jobban tudtak és világosabban láttak nála,
aki akkor vett részt a harcokban, amikor
ezért még nem fizettek. Várkonyi is
szédülten figyelhette az emberi
átalakulásokat; az újonnan támadt
demokratákat, az ellen-állási érdemeseket,
akik halvány kételyeiket nagyították föl,
egy elejtett mondat esetleges tisztességére
játszottak rá és festették tovább önmaguk
egyéniségét, egészen odáig, hogy
kommunistának mondták magukat, sőt, a
legjobb kommunistának. Párhuzamosan
ezzel, szédelegve kísérhette figyelemmel
azt is, hogy egyszerű és derék emberek
miként

vesztik el fejüket a kapott hatalom bir-
tokában, miként idomulnak íróasztaluk
méltóságteljességéhez, hogyan szoknak le
régi szokásaikról és vesznek föl újakat,
amelyek idegenül lötyögnek rajtuk; hogyan
telepedik rájuk idegen gőg, rakódik
hangjukra idegen hangsúly, majesztétikus
hanghordozás, kántálós kenetesség,
kinyilatkozós megfellebbezhetetlenség.

Várkonyi is végignézte, mint alakulnak át
emberek másodpercmutatóvá. A
köpönyegforgatás addigra köpönyeg-
körhinta lett. Oda és vissza váltogatták
nézeteiket és lelkiismeretüket az emberek.
Naponta cseréltek nézetet, cseréltek
nemcsak tört aranyat dollárra, hanem
derűlátást borúlátásra. Hősiességet vagy
letargiát öltöttek magukra, aszerint, hogy a
napi újságban miként állnak a hírek.
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Ezt a villámsebes átalakulósdit, az egyé-
niség merész ívű eldobálását talán egyetlen
színpadi művében sem formálta olyan
tündökletes játékká, mint egy látszólag
ártalmatlan amerikai vígjátékban, a
Szerelem, ó!-ban. Itt a pár- és éncserének a
fény terjedési sebességénél gyorsabb
változékonysága, az erkölcs és a szeretet
állhatatlansága adta ki azt a pompás és
szívszorító mulatságot, ami egyik legjobb
munkájává avatta Schisgal színpadi
paródiájának megrendezését. Ezért
keretezte cirkuszi tűzijáték és hepp!-
kiáltásokkal tarkított ki- és be-vonulás,
artistaberontások és ujjongó ugrálások az
előadást, a függöny lemenetele után is
abbahagyhatatlanul folytatva ezt az
örömteli, zabolátlan éntelenséget,
szilárdsága veszejtett jellembeli
cseppfolyósságot. A brooklyni híd tövében
játszódó tündérjáték - amit olyan lapos
unalomba fullasztott a megfilmesítés Jack
Lemonnal a főszerepben
ahol mindig más és más akarja levetni
magát a folyóba, és mindig más érzi magát
megvigasztalhatatlanul boldogtalannak,
vagy talál párjára, talán a legjellemzőbb
Várkonyi pályájára, és nem véletlen, hogy
itt talált talán legerősebben önmagára.
Némi örömöt jelent a játék során, hogy
Schisgal fölényesen gúnyolódik az ibseni
átöröklés, a Tennessee Williams-i
lélekbúvárlás, a milleri freudizmus és más
kurrens drámai divatok fölött, hogy
könnyedén táncol az ionescoiádák fölött, és
még a jól megcsinált Broadway-dráma is
megkapja tőle a magáét. Mindettől azonban
nem lett



volna az előadás az, ami. Várkonyi
anyagára talált ebben a csillogó és játé-kos
darabban. Mámoros boldogsággal bontotta ki
belőle központi mondanivalóját, és az utolsó
évtized magyar szín-házának egyik
lcmpompázatosabb művét hozta létre.

Ha csak egy üres vidámságot akart volna
elkészíteni - valljuk be, akkor

is
nagyon mulatságos lett volna -, nem tudnánk
megmagyarázni, miért éreztük olyan
megrendítőnek a habzó vidámságot, a
cirkusziasan bohózati légkört. Hát nem. Ez
nemcsak egy amerikai házassági komédia
volt. És nem is rekedt meg a színházi-
irodalmi divatok okos parodizálásánál. Az
emberi kapcsolatok inga-tagságáról beszélt
az előadás, a jellemek gyors fordulatairól, a
skrupulozitás hiányáról és arról az etikai
fölbomlásról, aminek következtében már
semmi sem szent: sem a barátság, sem a
szülők, sem a gyermekkor ragyogása vagy
fekete szorongásai, sem a szerelem, sem a
házasság, sem a hűség, de még a hűtlenség
sem az.

Ruttkai Éva, Darvas Iván és Bárdy
György ujjongva rés kipirultan és harsányan
és elcsitíthatatlanul száguldottak ki ismét és
ismét a színpadra, hogy a megkoreografált
tapsrendekben, ezekben a
különelőadásokban, színészi jutalom-
játékokban szellemi és testi bukfenceket
hányjanak, ugrabugrálásaikkal, tűzijátékozó
rakétázásukkal, artistatrükkjeikkel és
késdobálószámaikkal elmondják, hogy ők
bohócok, akik egy nagy világcirkusz
előadásának résztvevői. Cirkusz volt
Várkonyinak ez a színháza, de nem tartozott
a döglött cirkuszok közé, nem a Picasso
tervezte tüdőbeteg komédiásfiú szomorúsága
áradt számaiból, sem a jel-képes cirkuszok
érzelmessége, sem a brechtien célzatos
politikai cirkusz gördült be a Vígszínház
színpadára, hanem egy életörömtől áthatott,
kajánul gúnyos cirkusz. Ujjongását és
kedélyét abból a mindent összetörő,
nekivadult jókedvből merítette, amelynek
jelszava: az utánam az özönvíz.

A Szerelem, ó! Várkonyi szakmai tu-
dásának, invenciózusságának és mulat-
ságosan fonák szemléletének egyik leg-
nagyszerűbb teremtménye. Úgy látszik,
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mintha ehhez az előadáshoz készített
előtanulmány lett volna Molnár komé-
diájából, A testőrből készült rendezése.
Lehet, hogy ez meghökkentően hangzik,
de ez a Molnár-darab volt az előmunkálat
ahhoz, hogy egy amerikai bohózatból
színházművészetünk egyik legértékesebb
előadását hozhassa létre. De ha a
Vígszínháznak az elmúlt tíz évben
műsorra került Molnár-reprízét megvizs-
gáljuk, talán érthetőbb lesz, mire gon-
dolok.

A kétszer egymás után is felújított játék
a kastélyban Benkő Gyula rendezésében
semmi mást nem szándékozott, mint a
lehető legcsiszoltabb poentírozási
technikával eltársalkodni egy elegánsan
megírt színdarabot. Benkő ügyelt a
rendezés és a berendezés hiteles egy-
korúságára, a szmokingviselés és a ciga-
rettatárca-előhúzás könnyedségére és a
játékstílusra.

Horvai rendezésében Az ördög már
többet akart ennél.

Új-meiningenista hűséggel szerkesztet-te
színpadra egy Macquart-korabeli új-gazdag
szalon pöfeteg eleganciáját, egy uborkafa-
nemességű polgár soirée-j ának csiricsáré
zajosságát, Disznótor a Lipót-városban-
szerű légkörét. Gonddal és kultúrával
rendezett be egy bohémlakást, amely a
nagypolgárság-majmoló lakberendezés és a
szedett-vedett budoárfülledtségnek furcsa
egyvelegét nyújtotta. Rendezői és látási
kultúrája nyilvánult meg ebben a finoman
elgondolt, de kissé erőtlen előadásban.

Várkonyi rendezésében A testőr több volt
ennél. Elsősorban itt is az új-meinin-
genizmusnak volt a legnagyobb ereje, a
bútorok és a kellékek, a kínos gonddal,
egykorú divatlapokból kibányászott vise-
letek sugározták a legtöbb erőt. De ez csak
külső hámrétege volt az előadásnak. Már a
függöny fölmenetele előtt gunyoros
hangulatot keltett a korba illeszkedésnek
ez az aggályos hitelessége: a század eleji
kupletták és buta kis dalocskák, a színházi
revüfüggöny tarka hirdetései mind-mind a
tegnapi divatot imitálták és nevették ki
egyszerre. A nagymama vasalója és
gombos cipője, a Franck-kávédaráló
divatja és a réz kalácssütők gyűjtésének
mániája idején meglengette előttünk a
Ferenc József-i békeévek kuglóf-szagúvá
párolódott gyanútlan nyugalmát és
elsüllyedt ábrándvilágát, de groteszk ízeket
kevert ebbe a vágyakozásba, hagyta
érvényesülni a tegnapi divat komikumát.

Egy színészházaspár furcsa, bolondos
tárgyakkal telezsúfolt szalonja, egy meg-
hökkentő látószögből bemutatott hatalmas
színházi páholy, és a kissé gunyorosan
negédes színházi szereplők közé
konyhaszagot sodró, őrmesterien caplató
Sulyok Mária színházi mamája groteszk
bájt adott az előadásnak. A lényeg még-
sem ez volt, hanem a játék, az a játék,
amelyik vérre megy, és addig cserélgetik a
szereplők maszkjaikat és jelmezeiket,
addig bolondoznak ki- és bebújva vállalt és
kényszerű szerepekbe és szerepekből, amíg
nemcsak a néző zavarodik össze és veszti
el szeme elől az igazságot, hanem maguk a
játszók is kínos zavart kezdenek érezni,
mert szerepvállalásaik közben valahol
elvesztették ön-magukat, elvesztettek egy
cseppnyi nemes őszinteséget, elvesztették
az igazsághoz való érzéküket, és szinte
kéjelegnek abban, hogy ők maguk
nincsenek is, csak szerepeikben léteznek.
Ez egy nagyon züllött és erkölcstelen
színdarab, egyben nagyon kegyetlen is, és
Várkonyinak, azt
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hiszem, a darab történetében először si-
került legyőzni Molnár cinizmusát, és
túlemelni a játék tanulságait, hogy ne csak
a színház oly bohó világára vonatkozzék,
hanem mindazokra, akik szín-háznak látják
a világot.

1 1 .

Nagy Ignác Tisztújítás című darabjának
nemzeti színházi rendezésével (1957) nyitja
meg az irodalmi alapanyagot elironizálva
megmentő rendezéssorozatát. Kapcsolódik
munkája Szinetár Miklós parodisztikus
kísérleteihez, vele majd-nem egyidőben
veszi észre, hogy a drámairodalom
bizonyos konvenciódivatjai elavultak, de
ha kritikusan 'mai pillantással nézünk
rájuk, akkor új mulatsággal szolgálhatnak.
Két egyidőben felfedezett, megérzett
korigény tükrözéséről van szó.

A Tisztújítás, Shakespeare Minden jó, ha
jó a vége (1961), Csiky Gergely Udvari
kalapja (1965), Molnár-rendezései (1963,

1966), a Szerelem, ó! (1967) és Feydeau
Osztrigás Mici (1967) az ott-létnek és a
kívülállásnak, a belehelyezkedésnek és a
kritikus rápillantásnak kettősségét nyújtják.
A modern dupla-látás jellegzetes termékei.
Nosztalgia érződik belőlük, a letűnt korok
,ruhái, míderei, használati tárgyai és
életformái iránt. Ez a nosztalgia azonban
gúnyos távolságot tart csakúgy, mint az
elmúlt tíz évben divatozó camp-ek, a ma
már haszontalan egykori használati
tárgyak: a nagymama faszénvasalója,
gombos cipő, kávédaráló, réz pudingsütő,
sulykolófa, szuszék, háromlábú vargazsá-
moly. Letűnt korok báját idézik fel. Só-
várgásunkat fejezik ki egy nyugalmasabb
és regényessé színeződött kor iránt. De
gúnyos is vágyakozásunk, mert felelőtlenül
játékos: a sulykoló kedvéért nem
mondanánk le a mosógépről, a kávédaráló
javára az elektromos őrlő-gépről, a réz
konyhaeszközökért a jénai edényekről.
Ekként idézi föl Várkonyi is régi színházi
stílusok együgyű báját, de a perspektíva
naiv ábrázolása, a gyertyasoros rivalda
meghitt ódonsága miatt mégsem
kapcsoltatja ki színházából a modern
világítási berendezés bonyolult
fényorgonáját.

Ezekben a rendezéseiben minduntalan
megszólal a muzsika. Dalolni kezdenek a
szereplők. Hol egykorú kuplettákat
énekelnek a függöny fölmenetele előtt a
hangszóróból (mialatt a revüfüggöny
egykorú reklámhirdetések tarkaságát hozza
elénk). Hol pedig az érzelmi telí

tettség fuldokló csúcspontján habzik ki a
szereplőkből a túlfeszített érzés, s dalban
fejezik ki magukat: átemelkedvén egy
stilizált, ám még valóságos lépték-kel
mérhető játékos világba. Az Osztrígrás
Miciből negyedszázada készült operett is,
Várkonyi mégsem ehhez fordult, amikor a
Bolha a fülben londoni sikere után újra
fölfedezte Feydeau-t. Zenét íratott hozzá,
de csak annyit, hogy a bohózat még nem
lépett át a musical comedybe, csupán
könnyű lebegést adott a játéknak, költői
külszínt.

A színpadi játékot nehéz múlt időben
ragozni, hiszen akármilyen régmúlt
jelmezeket hordjanak is magukon a színé-
szek, ami a néző előtt a színen történik, az
mindig a jelenben megy végbe. A néző
önmagára és saját korára alkalmaz
mindent, önkéntelenül is átértelmezi a
látottakat. Várkonyinak ezekben a ren-
dezéseiben azonban a látvány régies ak-
centussal beszél.

1 2 .

Angliai Erzsébete egyedülálló előadás.
Magyar színpadon egyedülállóan íz-
léstelen.
Ehhez foghatót színházi előadásban nem

is mondhatunk. Csak mozival mérhetően
sekélyes. Várkonyi rendezése Cecil B. de
Mille-lel mérhető vagy John Hustonnal.
Mammutprodukció a Szent István
körúton. Szuper-történelmi parádé a
Pannónia utca sarkán.

Es nem melléfogás. Nem ízlésficam.
Nem tévedés. Vagy az ízlés elbóbisko-
lása. Sem tudatlanság. Es nem is mellé-
trafálás.

Céltudatosan ízléstelen.
Várkonyi majd tévedhetetlen ismerője a

hatáselemeknek. Hatáselemzései pontosan
célba találnak. Most is bemérte becélozta
- a nőgyógyász-fogorvos premierbérlő,
maszek kötödés, fölkapaszkodott neo-
parvenü ízlésnormáját, és csak

kicsivel becsülte alá ízlésieket. Azért volt
ennyire ízléstelen, hogy egészen biztos
lehessen a sikerben. Előadása nem kész-
tette semmiféle erőfeszítésre a Vígszín-
ház bérlőit. Nem adott semmiféle fárasztó
képzeletmunkát, agytornát. Azt adta csak,
amit kívántak, amit szeretnek és
igényelnek: bársonyokat és csókokat,
aranyhímzéseket és hímzett érzéseket,
nagy érzelmeket és nagy pletykákat,
Erzsébetet pongyolában, sőt leleplezett
álhajjal. És romantikát adott, mert az
expresszionizmusból, úgy lát-szik, ma
már csak a romantikát érezzük ki.

Keletkezése idején Bruckner drámája
jelzett díszleteket, modern színpadot igé-
nyelt a szerzői utasításokban. A mostani
fölújítás súlyos schillersége bízvást. kere-
tezhetett volna egy hagyományosan
megrendezett Stuart Máriát. Ez pontosan
mutatja Várkonyi szándékát. Gyertyákat
és fáklyákat, alabárdosokat és testőröket,
papokat és szerzeteseket, fő-rendeket és
főpapokat, udvarhölgyeket, forgó
díszleteket ont az előadás. Mindent, mit
tartós fogyasztási eszköznek tekinthetünk.
A színház a törzsközönség pénzéért
masszív élményt kínál: bársonyokat,
aranyakat, hosszú előadást, több szünetet -
ettől igencsak elszokott már a publikum,
és épp az a publikum, amelyik annyira
igényli a szünetet, ahol körülnézhet és
körülmutathatja önma-gát, ahol
megbeszélhet és kibeszélhet -, most végre
három szünetet is élvezhetett ez a
közönség, a színház tágas dohányzójában
vacsoratálakat szervíroztak külön az
Angliai Erzsébet-alkalomra.

És működött a forgószínpad is. Nem-
csak a film látványosságigénye, falakat
széttoló szabadba vágyása fejeződött ki a
színpadi látvány pörgésében, nemcsak a
pompa fokozását szolgálta - a mai
színpadnak talán egyetlen barokk ün-
nepségmaradványa, a látványosság-gépe-
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zetek csökevénye -, hanem, mint Marton
Endrénél is, valami gyermeki öröm is
kifejeződik színpada minden egyes
fordulásánál. Várkonyinál a forgószín-pad
minden megmozdulása megmutatja a
fonákot is. A látvány másik oldalát.

De egy színházba szabadult filmrendező
mutatványigénye jelentkezett az előadás
tálalásában, amikor a kastély parkjában
éjszaka bujkáló királynőt fegyveres
összeesküvők kergetik, és az árkon-bokron,
díszletelemeken át menekül, valóságos
üldözési jelenetet produkálva a színpadon,
mintha egy Douglas Fairbanks-film
elevenedne meg ott.

13.

Az Ibsen-rendezés (1969) fordulatot jelent,
ha a jelentős eredményei ellenére sem
tekinthető legjobb munkájának. Fordulat
mégis, mert a mesteri színpad-ismerő, a
hatások nyegle eltervezője, a mutatós és
közfogyasztásra alkalmas sikerember
munkája hirtelen átforrósodott - és éppen
ott, ahol legkevésbé oldotta meg Ibsen
ironizálását -, az utolsó föl-vonásban
személyessé fűtődött át a szín-padi játék,
alanyivá színeződött. Vallomásos értékeket
kapott a Solness építő-mester.

Várkonyi, aki évtizedeken át megbíz-
hatóan rejtezett el a játék fordulatai
mögött, és csupán sokszoros áttételben volt
hajlandó - szinte féltudatosan - vallani
vonzalmairól és nem-szenvedhetnékjeiről,
életérzéséről és világszemléléséről: most
első személyben szólalt meg a színpadon,
és megrendítően vallott arról, hogy
fojtogatóan érzi a közeledő öregséget, és
féltékeny izgatottsággal szemléli a
fölnövekedő új nemzedéket, azokat, akik
friss mohósággal kebelezik be
megszenvedett eredményeit, hajthatatlan
keménységgel, részvétlenül törnek az
életben elért helyére. Érzelmes, mégis
megható volt az öregedését érző férfi
színpadi panasza - szerencsére nem
nélkülözte az öngúnyt sem -, és úgy
látszott, anélkül, hogy föladna bár-mit is
csillogó formáiból és abból a nagyszerű és
kifogyhatatlan képességéből, hogy
szórakozást kínáljon nézőinek:
komolyabbra fordítja a szót, és számvetést
csinál életéről, és arról a társa-dalmi
közegről, amelyben férfiéveit eltöltötte.
(Nem véletlen, hogy a Dobozy-dráma
megfilmesítése is ekkor jutott az eszébe, és
fogott bele a magyar történelem egyik
sorsfordulójának alapos és őszinte
megvizsgálásába. Valamint az sem
véletlen, hogy legendás fiatalkori

négyszemközt

GÁBOR ISTVÁN

„Hipnotizőrök vagyunk..."
Az Adáshibáról beszél Páger Antul

A színházi szezon végén a napilapokban,
folyóiratokban 'mindig megindul a vita az
elmúlt évadról. Természetes, hogy
mindenki másképp értékeli a szín-házak
egyéves útját, mindenki más szempontok
alapján ítéli meg, hogy mi volt siker és
miből lett bukás. Ha a vélemények a
tavalyi évadról is eltérőek voltak ugyan,
abban valamennyi kritikus egyetértett,
hogy a szezon egyik nagy eredménye
Szakonyi Károly darabjának, az
Adáshibának bemutatója volt a Pesti
Színházban. Ugyanesak egységes volt az a
megállapítás is, hogy a

sikerét, Pirandello IV. Henrikét egy
jelképes mozdulattal, mint fejedelem az
utódának, Latinovits Zoltánnak ajándé-
kozta.)

Szakonyi Károly groteszkje, az Adás-
hiba éppen ezért egy új probléma vidám
boncolását végzi el. Egy polgári családot
hoz elénk körülbástyázott giccseivel és
panel-beszélgetéseivel, házgyári
érzelmeivel, hogy közelhajolva hozzájuk,
szemügyre vehesse megmerevedésüket; a
kabarétréfa élénkségének és vadságának
szélén egyensúlyozva, az ötletek

darab szerzőjén, valamint rendezőjén,
Várkonyi Zoltánon túl az Adáshiba si-
kerében oroszlánrészt vállalt Páger Antal.

Az a Bódog, aki jóformán nem tudja,
milyen világ veszi körül, aki informá-
cióiban addig sem jutott el, hogy az el-
múlt világháborúban egy szmokingon
kívül még néhány millió ruhadarab is el-
pusztult viselőjével együtt, és aki képtelen
megállapítani, hogy legkisebb fia, Imrus, a
mai napon vajon 1 8 vagy 19 éves-e, Páger
'művészi munkája nyomán általános
érvényűvé emelkedik. Úgy tűnik, hogy
hiányos ismereteit a világról Bódog a
televízió útján pótolhatná, a televízióval,
amely ennek a korlátolt embernek kezét,
lábát megkötözi. Páger ennek a
tévérabságnak egy magas szinten
általánosítható tulajdonságát is meg-
fogalmazza, nevezetesen azt a tényt, hogy
a reánk zúduló információmennyiség - és
ez természetesen nem kizárólag és nem
elsősorban a televízióra vonatkozik - csak
akkor formái és informál, ha a
befogadóban is hajlam mutatkozik erre.
Páger kitűnő alakítását a környező élettel
szembeni teljes intaktság hatja át, az
„öntudatnak" azzal a lobogásával, ami
minden kispolgár nélkülözhetetlen vonása.

Procul negotiis, ismerősöktől, zajoktól
távol, Szabadság-hegyi villájának csöndes
kertjében, fonott székeken ülünk és
beszélgetünk erről-arról. Páger éppen
olyan jó mesélő, mint amilyen kiváló
színész; történetei apró, kerek novellák, a
műfaj minden szabálya szerint. Szíves
szóval tartja vendégét, akinek csak az
lenne a dolga, hogy a művész egy-egy
mondatát papírra vesse.

De mi most nem a derűs történetek
kedvéért ülünk itt - ez külön téma lehetne,
és Páger vagy az újságíró-krónikás adósa
marad vele az olvasónak -,

fényénél rávillantson tunyaságukra, vál-
tozásra képtelenségükre és öntudatlan
vegetációjuk történelmi felelősségére is.

14.

(Ez a három pont tulajdonképpen ennek a
dolgozatnak legjobb befejezése, mert egy
új fejlődésnek induló, érett művészi pálya
lezáratlan és lezárhatatlan folyamatosságát
jelzi, azt, hogy Várkonyi Zoltán elindult
önmaga szintézise felé.)



PÁGER ANTAL AZ ADÁSHIBÁBAN (VÍGSZÍNHÁZ)

(Iklády László felvétele)

hanem hogy az Adáshibáról és külön
Bódogról beszélgessünk. Egy pillanatnyi
csöndben, amíg a két fekete puli fejét
simogatjuk, kérdéssel töröm meg a hall-
gatást:

 Amikor megismerte ezt a figurát,
Bódogot, mire gondolt elsősorban?

 Arra, hogy - őszintén megmondom -
kicsit magam is ilyen vagyok, és hogy
mindenki magára ismerhet Bódogban.
Éppen ez a jó benne. A tévé odaszögezi a
székhez az embereket, akik nem akarnak
tudomást venni a világról. Velem is
előfordul az, ami a darab egyik jelenetében.
Nézem a televíziót, bejön közben a
feleségem, megkérdi: „Na, ez ki?", mire én
azt felelem: „Ha nem tetszik, ne nézd!" De
ez csak a felülete persze, mert ennél jóval
többről van szó az Adáshibában, és
Szakonyi érdeme, hogy rendkívül emberi
módon tudta ezt megfogalmazni.

 Megtudhatnám, hogyan alakult ki
önben ez a Bódog? És általában: hogyan
készül el egy-egy szereppel?

 Azt szoktam mondani: ehhez a pályához
sok álszerénység kell. De azért nem olyan
egyszerű, hogy valaki egy-szerű legyen a
színpadon. Leírom a szerepet kézzel, leírom
újból géppel, aztán a sorok között fölfedezek
valamit, és gondolkodni kezdek: miről is van itt
szó? Magamban felkiáltok: az író nem is tudja,
milyen jó alkalmat adott nekem! Két ujjal
megint végigpötyögtetem az írógépen a
szöveget, magnóra mondom, aztán rájövök,
hogy milyen rossz még a szövegem. Bosszúsan
letörlöm, elölről kezdem megint, és megtör

ténik, hogy nyitva felejtem a magnót, a
családom zárja el, amikor én már a szín-padon
vagyok. Ami Bódogot illeti: szerencsém van,
hogy egy ensemble-játékban vehetek részt, és
hogy Várkonyinak sikerült együtt tartania a
társulatot. Várkonyi remekül dolgozott, cl
voltam tőle ragadtatva. A színésznek nem
kellett cll'enallnia, rábízhattuk magunkat a ren-
dezőre.

 Mégis, kinek a kezén formálódott inkább
a figura: a rendezőén vagy a színészén?
 A próbákra a figura nagyjából készen

volt, Várkonyinak csak alakítgatnia kellett
rajta. A művésznek, ha tényleg művész,
van némi fantáziája, nagyot tehát nem
tévedhet. Ha mégis tévutakra vinné a
szerepet, ott a rendező: szól és igazít. Ez
történt most is.
 Egy kritika - Sándor Iváné a Film

Színház Muzsikában ügy összegezte az ön
alakítását: „maga a megtestesült
»bódogság«, az ember, aki messzenező csa-
ládfői tekintettel a könyökéig .sem lát ..."
 Nagyon jó megállapítás. A kritika

gyönyörűen írt a darabról, rólam is, és jól
ítélte meg az előadást. Kitűnően érti meg a
publikum is, és ebben van a darab nagy
ereje. Nem igaz, hogy a közönségnek nem
kell mindjárt megértenie az előadást, és
csak este, vetkőzés közben jöhet rá, hogy
mit is látott. Én külön örültem ennek a
fogadtatásnak. Nekem is, aki éppen most
ötven éve vagyok színész - 1920-ban
Andor Zsigmond szerződtetett
Székesfehérvárra -, újból és újból
szükségem van a sikerre. Hozzám közel
kell férkőzni, hogy megismerjenek, és ez a
darab alkalmat adott rá. A gépnek is közel
kell jönnie, ha jól akarnak ábrázolni a
filmben, mert gyakran nem is az a fontos,
amit mondok, hanem amit az arcommal
kifejezek, vagy amire közben gondolok.
Talán ez lehet a siker titka az Adáshibában
is.
 És mi történik az első siker után?

Változik-e a közönség hatására a szerep?
 A siker után következnek a rossz

napok. Ezen a pályán az a borzasztó és
szép, hogy nem lehet megállni, mindent
újra kell kezdeni. Ha egyszer slamposan
mennék ki a színpadra, a közönség egy-
szerűen letörölne a tábláról. Próbák köz-
ben Várkonyi földíszítette a darabot, de a
premier után ez a figura már nem vál-
tozhat. Egyetlen mozdulattal sem szabad
többet adni, mert minden pontosan he van
állítva. A darabban sok olyan poén hangzik
el, ami rögtön elcsúszna, ha a legkevésbé
esne is a játék. A közönség részvétele a
játékban, ahogyan

befogadja az Adáshiba gondolatait, külön
is feszesen tartja az előadást, nem ad okot
a lazításra. A darabnak egyéb-ként nagy
buktatója - és különleges érdeme is egyben
-, hogy nincs egyetlen logikus végszava
sem, ezért mérhetetlen koncentráció kell
hozzá, olyan, amilyent csak kevés szerző
kíván meg a színészektől. Elhangzik egy
végszó, amire nem kell válaszolni - hiszen
erről is szól a darab -, de emiatt mindegyik
partnerünk szerepét tudnunk kell.
 Zökkenő még nem is fordult elő?
 Dehogynem. Éppen a premieren.

Elfelejtettek szivart tenni a zsebembe.
Pedig ez lényeges motívum az Adás-
hibában, mert ezzel a szivarral kínálom
meg Emberfit. Nyúlok a zsebembe, nincs
szivar. Ezt csak függönylehúzással lehet
befejezni. Ki kell menni a függöny elé,
hogy Páger Antal váratlanul rosszul lett.
Aztán hirtelen eszembe jutott, hogy ott az
asztalon egy ezüstdoboz, bár nem voltam
benne biztos, hogy találok-e benne szivart.
Szerencsére volt benne egy, azzal kínáltam
meg Tahi Tóthot. Várkonyiban közben a
színfalak között megállt a lélek. Amikor
vége a felvonás-nak, azt mondja nekem:
mit csináltál volna, ha nem találsz szivart?
 És tényleg: mit csinált volna?
 Személyesen húztam volna le a füg-

gönyt. De ezt csak azért meséltem cl, hogy
érzékeltessem: ha az Adáshibában egyetlen
gyors bevágás elmarad, összedől az egész.
Nagyon jólesett, amit a főpróba után
Várkonyi egy kis baráti megbeszélésen
mondott: jól sikerült az előadás, a
fiataloktól ezt el is vártam, de amit te
csináltál, Téni, arra egy harmincéves
színész nem lett volna képes. Pedig nem
kell ugye mondanom, hogy már kétszer
harminc is régen elmúltam.
 Most már, hogy annyit beszéltünk az

Adáshibáról, Szakonyi, Várkonyi és a
társulat érdemeiről, mégis, mi a titka az ön
alakításának? Ha egyáltalán van ilyen
titok ...
 Megint csak azt mondhatom: a da-

rabban van a titok, Szakonyi tehetségében,
ez találkozott az én színészi alkatommal.
Különben is: hipnotizőrök vagyunk. Ha ezt
a képességünket elveszítjük, akkor a
publikum is kiesik a kezünkből. Ha pedig
nem tudom megtartani a közönséget,
megbuktam. Mert a közönségnek azt kell
csinálnia, amit én akarok. Sikerül-e vagy
sem, ez a színészen múlik.

Most ismét egy régi történet következik,
de ezt ideírom, mert válasz részben



az előbbi kérdésre is. A Tűzvészben ját-
szott a Pesti Színházban, valamikor a
negyvenes évek legelején, Tolnay Klárival
és Mezei Máriával. Nagy éjszakai
veszekedés hangulatát idézte az egyik
jelenet: törött cserepek, tányérok az asz-
talon, a földön. Páger a színpad egyik
végében állt, az asztalba kapaszkodva, a
másik végén pedig Mezei Mária ült,
magába roskadtan. Nagy a feszültség és a
csönd, és Págernek ebben a néma
csöndben végig kell mennie a színpadon,
hogy megvigasztalja Mezeit. De adjuk át
most a szót a művésznek:

- Egy este a törött tányérok között egy
épet is találtam, és hirtelen arra
gondoltam: mi lenne, ha én ezt a tányért
most a csizmám sarkával összetörném?
Meg tudnám-e tartani a feszültséget, vagy
pedig nevetne a közönség? Kipróbáltam.
Mezei a váratlan rögtönzésre,
csörömpölésre összerezzent, de nem jött
zavarba, én pedig, mintha mi sem történt
volna, szerepem szerint odamentem
Mezeihez. A közönség semmit sem vett
észre, és aznap este azt mondtam
magamban: színész vagyok, mert még
megvan az a képességem, hogy hatni
tudjak a közönségre. Akkor, az előadás
után, nagyon-nagyon boldognak éreztem
magamat.

Ilyen boldog most is, Bódogként, mert
a közönség a mai Pesti Színházban
mindazt fölfogja és megérti, amit Páger el
akart számára mondani. Érti a közönség
azt a boldogtalan bódogságot is, ami egy
idő után valószínűleg ugyan-olyan
fogalommá alakul majd, mint a
hábetlerség Fejes Endre Rozsdatemető-
jében.

Sötét este lett. Kellemes kanyarokkal,
derűs anekdotákkal a beszélgetés végéhez
értünk. Tapintható, puha csönd vesz körül
bennünket a kertben, még a fekete pulik is
némán heverésznek az asztal alatt. Egy
cigaretta búcsúzóul - sokadik már a
hosszúra nyúlt látogatás során -, aztán
Páger kikísér a kertkapuig. Nyári szünet
van még, nincs előadás a színházban. És
hétfő lé-vén nincs adás, sem hiba a
televízióban.

műhely

MÉSZÁROS TAMÁS

A kellékek világa

Természetes, hogy a kellék szerepe a
naturalista színpadon a legegyértelműbb.
Illusztratív és praktikus célokat szolgál,
tárgyiasítja a kívánt valóságot. Nem jelzi,
hanem jelenti a színpadi világot, s
önmagán kívül nem akar mást kifejezni.
Ezen a téren a meiningeniek precizitása
volt a tovább már nem vihető véglet.
Ismeretes, hogy III. Richárd-előadásuk
kellékeibe, még a szolgák ruhagombjaiba
is a York-címert vésték, jóllehet a néző
amúgy sem láthatta. De a századelő
Vígszínháza sem szánt a színpadi
tárgyaknak gazdagabb jelentés-tartalmat.
Csortos híres haboskávé-botrányában,
amikor a gondosan barnára festett
üvegpohár tetejéről lepiszkálta a habpótló
vattacsomókat, és a nyílt színen fülébe
dugta, sokan egy színpadi eszményhez
való tüntető ragaszkodást láttak,
protestálást azok ellen, akik száműznék a
színpadról az igazi kelléket,
megszentségtelenítenék a naturalista
hagyományt. Pedig a gyanútlan szín-házi
kellékesnek esze ágába se jutott
stílusforradalmat csinálni, nem a ha-
gyományt akarta lerombolni, hanem a
saját munkáját megkönnyíteni. Csortos
kávéja ugyanis funkcióját tekintve festve-
vattázva is kávé maradt.

A régmúlt esetnek aktualitást kölcsönöz
az a kérdés, amely az utóbbi évadok
néhány hazai előadása kapcsán merült fel:
hol van a határ a kellékek naturális vagy -
jobb szó híján - stilizált használata között?
Milyen logika szerint fordulhat elő
egyazon előadáson belül, hogy a szereplők
üres üvegből töltenek, üres pohárból
isznak, de már a cigarettára rágyújtanak?
A logikai csorbát könnyű kiköszörülni:
vagy folyadékot töltünk a pohárba, vagy
nem gyújtjuk meg a eigarettát. Csakhogy
ezzel valójában éppúgy nem szóltunk bele
a kellék naturalizmusának kérdésébe, mint
az a bizonyos vígszínházi kellékes.

Elképzelhető, hogy az ital és a rá-
gyújtás elhagyását következetesen to-
vábbfejlesztve, elhagyjuk magát a poharat
és a cigarettát is; egyszerű mimikus
eszközökkel „kifejezzük" a kelléket. Igy
kétségtelenül elvonatkoztatjuk a
cselekvést a tárgyaktól, stilizáljuk az
akeiót. De nem a kelléket. A kellék to-
vábbra is szereplő marad, „ott van" a
színpadon, mint pohár vagy cigaretta -
legfeljebb szabadságot kap a néző, kép-
zelje el, milyen is az a pohár! Változ-
tattunk, változtathatunk-e hát a lényegen,
jelenthet-e a kellék önmagán, funkcióján
kívül egyebet is, abban az értelemben,
ahogy egy stilizált díszlet kifejezheti a
drámai vagy a rendezői koncepciót?

Az előbbi módszerekkel aligha. Mert a
kellékek világa nem attól válik natu-
rálissá, hogy a színpadi cselekvés során
töltünk-e a poharakba, rágyújtunk-e a
cigarettára, vagy imitáljuk; még csak nem
is attól, hogy mit vésünk mibe. A kellék
mindaddig óhatatlanul naturális marad,
amíg csak funkcionálisan, egy primér
jelzésrendszerben használják fel, vagyis
alkalmatlan a jelentésátvitelre, a drámai
gondolat kifejezésének segítésé-re.

Magától értetődő, hogy a kelléknek
teljesítenie kell elsődleges feladatát: ön-
magát jelenteni egy meghatározott szi-
tuációban. Sőt, nagyon valószínű, hogy
egyes színjátéktípusokban ennek a fel-
adatnak a teljesítése az egyetlen, amit a
kelléktől elvárhatunk.

De legalább ilyen erős igazság, hogy
vannak művek és stílusok - ha úgy tetszik,
elképzelések -, amelyek lehetővé teszik a
kellékek szerepének másfajta felfogását is.
Ennek az átértelmezésnek három
módozata látszik célravezetőnek:

1. Valamely művészeti stílus vagy
formavilág jellegzetes motívumainak kö-




