
nyuca szerepében nehéz feladattal bir-
kózik: szinte csak jelzésnyi jelenetekben
kell érzékeltetnie azt a fejlődést, amelyet
az érzelem, az imádott példakép iránti
rajongás indít el, de egy bizonyos ponton
túl már önmagából táplálkozik. Pekenyuca
Naftali kedvéért lép arra az útra, amely az
egész közösség számára is a
legjárhatóbbnak bizonyul, de hogy
következetesen végig is megy ezen az
úton, azt már elsősorban önmagának
köszönheti. ltt és egyedül itt egy kicsit a
színészi játék adósunk marad.

A legnehezebb talán Némedi Mária
feladata: a cigány tanító nem cigány fele-
ségét alakítja. Színpadra lépésekor csak
úgy, „becsületszóra" kell elhinnünk
emberi értékeit, hiszen ez a Naftali nem
vehetett akárkit feleségül, s aki hozzá-

ment, nem is lehet akárki; olyan dolgokat
vetnek a szemére, amelyek tökéletes
ellentétét rajzolják látható magatartásának.
Hiszen itt úgy vállalja a férje ci-
gánybarátságát, úgy egyengeti a férfi útját
az előtte álló feladatok vállalásához, hogy
közben emberségből jelesre vizsgázik; ezt
a magatartást nem motiválja az a. pár ezer
tégla, ami a saját építkezéséhez kell. Arra,
hogy ezeket az ellentmondásokat feloldja,
a színésznek nincs módja, mert a
katalizátorszerep eljátszása után alakja
eltűnik. De csak-nem hasonlóan nehéz
feladat jutott osztályrészül Cs. Szabó
Istvánnak, Gerálós megformálójának,
akiben a hajdani cigánysors visszahúzó
erői testesülnek meg; csak acsarkodását,
az újtól való félelmét érzékeltetheti a
színész, a benne is lezajló változás már a
színfalalt mögött történik.

Rajna Mihály, a kicsinyesen rossz-
indulatú téeszelnök, Bóka János szere-
pében az előadás egyik legjobb alakítását
nyújtja; az ellenséges érzelmek, gonosz
indulatok mélyén érzékeltetni tudja azt a
kisebbségi érzést, amely képes ezt az
embert arra tüzelni, hogy saját érdekei
ellen cselekedjék - ha ezzel másoknak
árthat. A téeszelnök érzelmei a fasizmus
karjaiba szédülő kispolgárság
érzésvilágához állnak közel: a színész ezt
a hátteret is megfogalmazza, amikor a
csak-sötét színekből is teljes, emberi
portrét rajzol Bóka Janiról. Borhy Gergely
tanácselnöke rendkívül sokrétűen
jellemzett figura; gesztusaival, hang-
súlyaival sokkal többet érzékeltet az író
igazságából, mint amennyi a konkrét
szavakban rögzített szöveg. Galgóczy
Imre és Leisen Antal, a téeszvezetőség
egy-egy tagjának megformálásával a

jó szándékú tehetetlenséget s a szükség-
szerűnek látszó megalkuvások lemosha-
tatlan szégyenét vázolja fel, s azt a köze-
get érzékelteti, amelyben a cigány-
téglagyár megteremtőinek élni, dolgozni
kellett.

A közönség

Jánosházán ezt a közösség vezetői s a
nézőtér hátsó soraiban helyet foglaló
nézők is egybehangzóan állítják - a darab
problematikája már nem eleven; ez a
kérdés itt és ma már nem okoz gondokat.
De annál elevenebb, aktuálisabb az író
igazsága. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint maga a közönség.

Az előadás után és a szünetben csak-
nem százan vásárolták meg Lakatos
Menyhért Füstös képek című regényét;
azért is, hogy a szerzővel dedikáltathas-
sák, de nem csak azért. A darab keltette
fel. érdeklődésüket; a darab, amelyről
kifelé menet is élénken vitáztak. Sőt!
Néhányan a hátsó sorokban ülők közül,
helybéli és öntudatos romák, egy-egy
izgalmasabb jelenet után testületileg ki-
vonultak a büfébe, hogy ne zavarják az
előadást ... Ott vitatkoztak, majd láb-
ujjhegyen visszasettenkedtek a nézőtérre.
A viták végső eredményét alighanem az a
fiatal cigányasszony foglalta össze, aki a
folyosón elcsípte a Déryné Színház
szervezőjét, mondván: hozzák el hozzánk
még egyszer ezt a darabot, ígérem, akkor
is legalább ennyien leszünk .. .

Ez az előadás egyenetlenségeivel,
hibáival együtt arra ébresztette rá a nézőt,
hogy a színház nem csak játék, nem csak
szórakozás: a közösség, a társadalmi lét
fóruma is, amely segít megismerni
önmagunkat, s azzal, hogy felmutatja a
jelen gondjait, feltárja a lappangó
ellentmondásokat, konfliktusokat, segít
abban is, hogy a lehetséges megoldást
megtaláljuk.

Lakatos Menyhért: Akik élni akarnak (Déryné
Szinház)

Előjáték A. Puskin Cigányok című elbeszélő
költeményéből Hegedüs Géza fordításában.

Rendező: Szalai Vilmos. A rendező
munkatársa: Labádi Lajos. Díszlettervező:
Gergely István m. v. Jelmeztervező: Vágvölgyi
Ilona m. v.

Szereplők: Kutas József, Némedi Mária,
Hável László, Koldus Nagy László,
Dombóvári Ferenc, Szalai Károly, Cs.
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Antal, Borhy Gergely.

MIHÁLYI G ÁB O R

Indián cirkusz
Budapesten

Arthur Kopit darabja
a Huszonötödik Színházban

Megalakulása óta érzékeli a kritika - a sok
sikeres előadás ellenére is - a
Huszonötödik Színház művészi cél-
kitűzéseinek tisztázatlanságát és az ebből
fakadó ellentmondásokat. A kis színházat
szűkre szabott méretei, intellektuális da-
rabválasztása, színpadi újításai, fiatal
értelmiségi közönsége az avantgarde
színház szerepére predesztinálták. Az
avantgarde igény nem is hiányzott
Gyurkóék meghirdetett programjából, de
az avantgarde fogalmát mindinkább úgy
értelmezték, tágították, hogy abba a
népszínház, fogalma is beleférjen. (Nem
véletlen tehát, hogy az újonnan
megalakulandó Népszínház belőlük és a
valóban népszínházi feladatokkal meg-
bízott Déryné Színházból jön létre.)
Mind ez ideig azonban a Huszonötödik
Színház sem tudta megoldani az avant-
garde és a népszínházi törekvések egyez-
tetését.

Ellentmondás érzékelhető a színház
játékstílusán belül is. A színpadon két
játékstílus váltja egymást, néha sajnos
egyetlen előadás keretén belül is: a teljes
beleélést, azonosulást követelő
szertartásjáték és az elidegenítésre,
távolságtartásra építő brechti-
mnouchkine-i cirkuszszínház.
Ljubimovék mintájára akár ki is
akaszthatnák az előcsarnokba jobboldalt
Artaud, Grotowski és Jancsó, baloldalt
pedig Brecht, Mnouchkine és Major
arcképét.

A cirkuszt játszó avantgarde színháztól
azt is elvárjuk, hogy ott bátor artisták
vakmerő akrobatamutatványokkal káp-
ráztassák el a nézőket - a Huszonötödik
Színház mostani alacsony színháztermé-
ben azonban nehéz veszélyérzetet kelteni.
Aki a biztosítókötél ellenére is leesik a
lengőtrapézról, az nagyon nem üthetí
meg magát.

A színház persze a látszat művészete, s
az együttes vezető gárdájában van annyi
tehetség, invenció és akarat, hogy több-
nyire úrrá lesz a nehézségeken, s eltünteti
az említett és más ellentmondásokat,
problémákat. Olyankor kitűnő produk-
ciók jönnek létre, mint a Zsugori uram

Örkény átírásában vagy a Cserepes Margit

házassága. De előfordul, hogy a színházi



Jelenet Arthur Kopit: Indiánok című színművéből (Huszonötödik Színház). Jordán Tamás. Iglódi
István és Tolnai Miklós (Korniss Péter felvétele)

bűvészkedés, amely még az amatőrködést
is művészetté varázsolja, csak fele-másan
sikerül, s ilyenkor óhatatlanul szembeötlik
mindaz, ami nincs kellően végiggondolva,
tisztázva a Huszonötödik Színház
munkájában. Sajnos, ez történt az
Indiánokkal is.

A Huszonötödik Színház par excellence
politikus, politizáló színháznak tekinti
magát. Politikus, politizáló darab Kopité is.
Kétségtelen, 1965 és 1968 között, az
Indiánok keletkezésének idején merész
politikai tett volt az Egyesült Államokban
színpadról szóvá tenni a rézbőrű
őslakosság tragédiáját. Akkoriban - mint
Osztovits Levente a magyar kiadás
utószavában írja - „még nem volt divatos
téma az indiánkérdés", és kétségtelen
alkotói felelősségtudatot, bátorságot
követelt a nemzetalapítás, a hon-foglalás
hősi mítoszának szatirikus, ironikus
kifigurázása.

Ma, 1977-ben, itt Magyarországon az
indiánok tragédiájának felidézése nem hat
a reveláció erejével. Hiszen a szegény
rézbőrűeket már gyerekkorunkban el-
sirattuk Fenimore Cooper regényeit
olvasva. Nehezen is képzelhető el vala-
miféle izgalmas, újszerű párhuzam föl-
fedezése az akkori amerikai és a mai
magyar valóság között, s kétségtelen,
Gyurkóékat nem is effajta felismerés
kimondása késztette az Indiánok bemuta-
tására. Közvetlen vonatkozása nem több,
mint hogy kiderül, Buffalo Bill cirkusza
annak idején Budapesten is vendég-
szerepelt, és most a huszonötödik
színházbeliek egy ilyen előadást támasz-
tanak fel számunkra. Ez az ötlet lehetősé-
get ad ugyan néhány nyíllövésre az úri
Magyarország bölényeibe, csak hát ezek a
bölények nem igazi célpontok, különben is,
rég kipusztultak.

Kopit persze nem publicisztikát írt,

Cody valóban félelmet nem ismerő, kitűnő
mesterlövész, nagyszerű vadász, aki meg
tudja érteni az indiánokat, és a maga
módján segíteni is akar rajtuk. Ezt érzik a
rézbőrűek is, ezért fogadják be maguk
közé, ezért tekintik barátjuk-nak. Cody
tragikus vétsége a nagyra-vágyása. Indián
barátaival ellentétben ő megérti, a
bölények kipusztításával vadászatból
többé nem lehet megélni, ezért hagyja
magát westernhőssé manipulálni, sőt a
westerncirkusz létrehozásával maga is
manipulátorrá válik. Cody a drámában
kettős utat jár be, egyrészt karriert csinál:
legendás hőssé válik, egy nagy sikerű
cirkuszt alapítva sok pénzt keres, szená-
torrá választják, szabad bejárást kap a
Fehér Házba; másrészt a felemelkedés
folyamatában kihal belőle minden tisz-
tességes emberi érzés, érzelmileg kiürül, s
végül is sokszorosítható panoptikum-
figurává deformálódik.

Az Indiánok általánosítható emberi,
drámai tartalma, Kopit dialektikus tör-
ténelemszemlélete, emberábrázolása, idő-
rendet megbontó, ellenpontos szerkesz-
tésmódja kétségtelen bonyolultabb annál,
mintsem hogy ezt a darabot az amerikai
történelmet, az amerikai mitológiát és a
modern színház nyelvét nem ismerő néző
be tudja fogadni. Talán ez magyarázza,
hogy a Huszonötödik Színház
produkciójában - legalábbis az előadás
első részében - népszínházi törekvések
jegyében - az Indiánok némileg leegy-
szerűsített változatát kapjuk. Egy mulat-
ságos antiimperialista cirkuszi bohózatot,
amelyben az amerikaiak - Buffalo Billt is
beleértve - ostoba, ellenszenves, az
ötvenes évek stílusában rajzolt karika-
túrafigurák, az indiánok pedig Feni-more
Cooper szintjén ábrázolt idealizált
romantikus hősök. Az előadás második
részében viszont egyszer csak megválto-
zik a hang, a látásmód, a színészek a
megírt drámát játsszák, olyan komolyan és
bonyolultan, ahogy ez egy avantgarde
színháztól elvárható. Mindezek követ-
keztében szembetűnően változik a néző-
tér hangulata is. Amíg az első részben
óhatatlanul nevetnünk kellett a kitűnő
színészek : Tolnai Miklós, Zala Márk,
Iglódi István és Jordán Tamás komédiá-
zásán, a rendezői ötletsziporkák sorozatán,
a második részben döbbent csendben
fÍgyeltünk. Kopit írói rehabilitálása azon-
ban már csak felemásan sikerülhetett. A
színre kerülő, drámai erővel ható jelenetek
mögül ugyanis hiányzik az előzmények
fedezete. A magyarázatok nem
magyaráznak. Például az előadás

hanem súlyos társadalmi, egyéni konf-
liktusokat kibontó, a maga idejében
formailag is újszerű, avantgarde drámát.
Ez a dráma állja az időt, s eljátszása
minden közvetlen aktuális vonatkozás
nélkül is igazolhatná az Indiánok műsorra
tűzését. Az amerikai dráma konfliktusa az
országalapító amerikaiak és az őslakos
indiánok életre-halálra menő küzdelmét,
két civilizáció ütközését exponálja,
amely-ben szükségszerű az elmaradottabb
veresége. Kopit nemzeti önvizsgálata
ugyan igen szókimondóan bírálja az
amerikai kolonizáció embertelen
módszereit, de nem idealizálja az
indiánokat sem. Bemutatja, hogy a XIX.
századi kapitalista társadalomba való
beilleszkedés olyan történelmi ugrást
követelt volna tőlük, amire nem lehettek
képesek. Hiszen a valóságos helyzet
reális fel-mérése is meghaladta felfogó
készségüket, szemhatárukat. Az indiánok
szenvedéséért a morális felelősséget
Kopit természetesen egyértelműen az
amerikai uralkodó osztályra hárítja, és
félreérthetetlenül jelzi, hogy a történelmi
szükség-szerűség nem ad erkölcsi
felmentést, és nem szünteti meg az
elkövetett bűnök máig ható
következményeit sem. Dramaturgiailag
mégis lényeges, hogy a drámában az
indiánok bukását tragikus vétségük, a
beilleszkedésre, alkalmazkodásra,
helyzetük reális felmérésére való
képtelenségük idézi elő. A fekete-fehér
ábrázolás romantikus melodrámává silá-
nyítaná Kopit színművét.

Hasonlóan kimunkált a drámában a
főszereplő, Buffalo Bill alias William
Cody tragikus vétsége is. Tudjuk, hős
csak az lehet, akiben adva vannak a hőssé
váláshoz szükséges emberi kvalitások.
Kopit értelmezésében Buffalo Bill
alakjából nem is hiányoznak a
westernhősök értékes tulajdonságai,



egyik utolsó jelenetébe a halott Ülő Bika
és Buffalo Bill újra találkoznak. Szóba
kerül Bill indián revüje, amelyben annak
idején Ülő Bika is fellépett. A következő
párbeszéd hangzik cl:
BUFFALO BILL: Milyen furcsa. Jó

ideig azt hittem, hogy a vadnyugati
show-m majd segít rajtatok. Adok
pénzt. Adok ennivalót, ruhát. És sikerül
a népekkel megértetni ... bizonyos dol-
gokat. Így reménykedtem. Legalábbis
részben így . . . tervezgettem.

ÜLŐ BIKA: A vadnyugati shaw-d na-
gyon népszerű volt.

(Csend)
BUFFALO BILL: Igazán jól . . . kelle-

mesen . éreztük ott magunkat, te, meg
én. (Csend) Nem így volt?

ÜLŐ BIKA: Így volt. És ez a legször-
nyűbb. Bennünket legyőztek. Rezer-
vátumba csuktak. Nem harcolhattunk,
nem vadászhattunk többé. Semmit se
tehettünk. Aztán jöttél te a shaw-ddal és
megengedted, hogy színpadon játsszuk
el a múltunkat . . . a régi dicsőségünket
... Undorító volt, undorítóan le-alázó.
Mert néha már elhittük, hogy az igazi
önmagunkat játsszuk.
Az előadás első felében azonban egy

olyan Buffalo Bill-lel találkozunk, akiben
nyoma sincsen a westernhősnek, csak egy
nagyotmondó, részeges kocsmatöltelék
ágál előttünk. Ennek a léhűtőnek a segí-
tőkészségét, emberi gesztusait egy percig
sem lehet komolyan venni. Cirkuszában
pedig nem igazi indiánok mutogatják
magukat, hanem csak rézbőrűeket alakító,
ócska ripacsok. Így mi, nézők nem
láthattuk, élhettük át azt, amiről Ülő Bika
beszél, a cirkuszban fellépő indiánok
megaláztatásának keserű, groteszk tragé-
diáját. Az előadás megragad a nem külö-
nösebben izgalmas melodráma szintjén.

Akárcsak Szigeti Károly ezt megelőző
Lear király-rendezésében, itt is bosszan-
tóan keveredik a szertartásjáték a brechti
cirkuszszínházzal. A tűz a vízzel. Szigetit
feltehetően megzavarhatta, hogy az In-
diánok valóban egy cirkuszban játszódik.
Csak itt nem olcsó bohóctréfákat mutat-
nak be, hanem egy cirkuszi revünek ál-
cázott passiójátékot cerebrálnak egy nép
bukásának és egy alapjában értékes ember
morális elzüllésének tragédiáját elevenítik
meg. Mint a passiójátékban, a cirkuszi
revüben is halottak árnyait idézik, a
porondon szellemek kísértenek. A
cirkuszkeretnek többszörös értelme van.
Az amerikai író a múlt idézésének
folyamatában deheroizálására törekszik,
éppen azt kívánja elmondani a múlt sze

replőiről, hogy bár hősöknek hitték ma-
gukat, valójában a történelem bohócai-
nak szerepébe kényszerültek. Ez a törté-
nelmi átértékelés az Indiánok tulajdon-
képpeni mondanivalója. A cirkuszforma
azt is kifejezi, hogy az igazi emberi tar-
talmat közvetítő művészetnek, hogy lé-
tezhessen, hogy eljusson a közönséghez,
cirkuszi attrakcióvá kell prostituálnia
magát. Ennek megfelelően az Indiánok se
nem bohózat, se nem tragédia, hanem a
groteszk tragikomédia. Hangneme neve-
téssel palástolt sírás.

Szertartásjátékot azonban csak akkor
lehet színpadra állítani, ha hiszünk a
szertartásban és a szertartás tartalmában,
Szigeti Károlyból azonban szemlátomást
hiányzott ez a hit. És feltehetően mire
rendezés közben rádöbbent a Kopit-
dráma igazi művészi értékeire, már késő
volt. Stílusváltással már csak a veszett
fejsze nyelét menthette meg. A szertar-
tásjáték kezdettől fogva Kopit szerzői
utasításainak szoros követését igényelte
volna, meg elmélyültebb szövegértelme-
zést, mindannak következetes felmuta-
tását, ami ebben a cirkuszi játékban
minduntalan visszatérő rítus.

Az alapvető rendezői tévedés megálla-
pítása után mit mondjunk az előadás
többi résztvevőjéről, a díszlet- és jelmez-
tervező, a koreográfus, a színészek mun-
kájáról? Ok semmiről sem tehetnek.

Kopit darabját eredetileg Bányai Geyza
fordította le a Modern Könyvtár számára,
a Hilla Wang, New York-i ki-adó 1969-
ben megjelentetett, végleges-nek tekintett
szövege alapján. A Huszonötödik Színház
Sükösd Mihály fordításában játssza az

lndiánokat. A színpadon egy-két olyan
jelenetet látunk, néhány olyan mondatot
hallunk, amely ugyan jól szolgálja az
előadás politikai pamflet jellegét, szinte
szájbarágóan magyarázza, értékeli az
egyes alakokat, de nem talál-ható az
említett amerikai kiadás s az ennek
nyomán megjelent magyar fordítás
szövegében.
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Bäumler Ede. Díszlet jelmez: Csutorás
Sándor. Koreográfus: Györgyfalvay Katalin.
Szcenika: Hajdú László.

Szereplők: Tolnai Miklós, Vala Márk,
Iglódi István, Pelsőczy László, Somody
Kálmán, Usztics Mátyás, Tardy Balázs,
Balog Judit, Kim Bori, Hidvégi Mária,
Galán Géza, Jordán Tamás, Nagy Sándor
Tamás, Bor Adrienne f. h., Papadimitriu
Athina, Eszes Sándor, Geréb Attila, Papa-
dimitriu Grigorisz.

PÓR ANNA

Gradus ad Parnassum

Balettest az Operában

A szimfonikus „tiszta tánc" jegyében
indította október végén 1976-os őszi
évadját az Operaház balettegyüttese.

A műsor összeállítása első rápillantásra
is széles látókörű koncepcióról, izgalmas
balett- és kultúrtörténeti panoráma fel-
villantásáról vall. Indításként Marius
Petipa, a XIX. századi pétervári cári balett
nagymestere, a klasszikus romantikus
balett világhírű ősatyjának 1877-ből való
remekműve, az Árnyak tánca, majd pedig a
XX. századi neoklasszicizmus egyik
páratlanul diadalmas alkotása, Harald
Landernak a Dán Királyi Balett számára
1948-ban komponált Etűdökje szerepelt
műsorzáró számként; a kettő közé pedig
kihívó ellenpontként a romantika
tagadását hirdető német zenei avantgarde
egyik harsány zászlóbontása, Paul
Hindemithnek Kamarazene No 1. (1921)
című műve hazai alkotóművész, Seregi
László koreográfiájával került be-
mutatásra.

A három mű egy estén való műsorra
tűzése páratlan technikai és stílusbeli
próbatétel a világ bármely élvonalbeli
balettegyüttese számára - és sietünk le-
szögezni: Operaházunk balettegyüttese a
művekhez méltóan, sikerrel állta a próbát.

Operaházunk újabb lépést tett a nagy
baletthagyományok ápolásáért, amikor
Petipa hatalmas életművének egyik idő-
álló gyöngyszemét a Bajadér második
felvonását, az önálló műsorszámként vi-
lághírűvé vált Árnyak birodalmát megis-
mertette a hazai közönséggel. Egy év-
százada számtalan változatban utánzott
koreográfiai kép eredeti ősforrását élvez-
hetjük, és bizony az álomlátomás híres
indítása, az' árnyak bevonulása ma, oly
sok év múltán is, felfedezésként, a kore-
ográfiai géniusz lenyűgöző erejével hat.

A színpad hátteréből, az álomszerű
sötét semmiből -- mintegy az emlékezet
legmélyéről - egymás után tűnnek fel az
alakok: az ópiummámorban álmot látó
herceg elhalt szeretőjével, a bajadérral
azonos árnyleányok, véget nem érő mo-
notóniával ismételve meg ugyanazon
grandiózusan egyszerű mozdulatsort.
Klasszikus arabeszk kis pliével, majd a


