
nő kÍgyógyított (vagy sohasem létezett)
pszichés frigiditásával, illetve mérsékelt
nimfomániájával és igen szerény italozá-
sokkal. Az itt kergetett vágyálmok sem
annyira elérhetetlenek, mint azt Williams
hőseitől megszokhattuk: egy farm Te-
xasban, egy sikeres nászéjszaka és két vi-
szonylag kiegyensúlyozott házasélet. Ed-
ward Albee korunk egyik legjobb drámáját
írta meg erről a témáról. A Nem félünk a a
farkastól már a hasonló felállás (két
házaspár egy sok mindent tisztázó és fel-
borító éjszakája) miatt is eszünkbe juthat.
De sajnos az analógia nem vihető tovább.
Az Amíg összeszoknak című darabban
nincsenek nagy leleplezések, legfeljebb a
szerző módszerei lepleződnek le. Williams
nem ás az emberi lélek és kapcsolatok
poklának mélységeibe, mint ahogy fiata-
labb pályatársa teszi: megmarad a fel-
színen. A gazdagok lélektelenül kizsák-
mányolják és megalázzák embertársaikat,
még családjukat sem kímélik, az emberek
a szerelemben sőt a házasságban is
magányosak.

A műfaj szabályai szerint happy enddel
végződő darab lezárása természetesen nem
teljesen egyértelmű; mint ahogy Williams
komor drámáiban is érződik a happy end
lehetősége, az intellektuális hajlamú néző
most felfedezheti „a boldog végben" is
tovább feszülő ellentmondásokat. Ráadásul
ebben a műben hangzik el a szerző igen
szerény (de nagy elődre visszatekintő) ars
poeticája: „egy nagy kórház az egész világ,
egy nagy idegklinika, és én gyakorlóéves
ápolónő vagyok benne".

Az egészében kitűnő szolnoki produk-
cióról épp azért kell a sajnálkozás hangján
szólnunk, mert ilyen nagyszerű kva-

litásokkal rendelkező együttes ennél lé-
nyegesen nehezebb vígjátéki feldatokkal is
sikeresen birkózna meg.

Az előadás motorja Piróth Gyula. A
kiváló színész észrevette a darab gyen-
geségeit, és ezek egy részét remek hu-
morral Igyekezett kompenzálni. Szellemes
félrékkel mondja azokat a közhelyszerű
szövegeket, melyeket ma már semmi-
képpen sem lehet komolyan venni. (Ilyen
például a barlangra épült ház állandó
süllyedésének unos-untalan ismételgetett,
túlságosan kézenfekvő szimbóluma.)
Ebben a Williamst parodizáló törekvé-
sében Piróth tökéletes partnerre talált a
felesége, Dotty rövidke szerepét alakító
Lázár Katiban. A darab másik főszerep-
lőjét, Csomós Marit, mintha fárasztaná
ennek a kis bájosan sírdogáló, butácska
ápolónőnek a szerepe: hiányzik játékából
a tőle megszokott vitalitás. Úgy tűnik,
hogy Körtvélyessy Zsolt kissé ko-
molyabban vette George figuráját, mint
ahogy az szükséges lett volna.

Kár, hogy a rendező Horváth Jenő nem
fÍgyelt fel eléggé a darabban rejlő paródia
lehetőségére, s így ez nem érvénye-
sülhetett egységesebben, hatásosabban.

Tennessee Williams: Üvegfigurák (Győri Kis-
faludy Színház)

Fordította: Bányai Geyza, Rácz Jenő.
Rendező: Nagy András László. Díszlet:
Baráth András. Jelmez: Egedi Edit.

Szereplők: Spányik Éva, Jancsó Sarolta,
Dóczy János, Vitéz László.

Tennessee Wi
lliams: Amig összeszoknak (Szolnoki

Szigligeti Színház)
Fordította: Vas István. Rendezte: Horváth

Jenő. Díszlettervező: Székely László.
Szereplők: Piróth Gyula, lázár Kati,

Körtvélyessy Zsolt, Csomós Mari,
Peczkay Endre, Sebestyén Éva, Szennyai
Mária, Gáspár Antal, Egerszegi Judit.

RÓNA KATALIN

Protestmusical -
protest nélkül

A Veronai fiúk Szolnokon

A nyitott színpadon vastraverzek erdeje,
kötélhágcsók és trapézok szövevénye,
repülőtéri lépcsők és emeletmagasságú
dobogó fogadja a nézőt. Már negyedórával
az előadás kezdete előtt farmeröltözékbe
bújtatott, néhány éve divatos hosszúhajúak
népesítik be a színpadot. Köztük hasonló
„szerelésben" az előadás rendezője is fel-
feltűnik, mintha a színház a színházban
alapgondolatú-alapkoncepciójú előadás
utolsó instrukcióit adná néhány perccel az
előadás kezdete előtt. Csak később, amikor
az előadás során többször is megjelenik a
színen, vesszük tudomásul, hogy Valló
Péter nem az utolsó simításokat végezte,
„csupán" élvezi a játékot, együtt játszik
színészeivel.

A budapesti Operettszínház után a
szolnoki Szigligeti Színház mutatta be
Galt MacDermot zenéjével John Guare és
Mel Shapiro musicaljét, a Veronai fiúkat,
melynek alapanyaga Shakespeare
vígjátéka, a Két veronai nemes. Ismét egy
zenés játék, amely Shakespeare ötletében
találta meg mondanivalóját, Shakespeare
vígjátéki szavában a mához szóló üzenetet.
Csakhogy a kérdés épp az, hogy túl a
darab adta játéklehetőségeken, a zene
nagyszerű hangzásán valóban rejt-e a
Veronai fiúk ilyen drámai üzenetet. S ha
igen, kinek szál, mit tudott - mit akart -
mindebből a szolnoki előadás közvetíten i

Amikor a Veronai fiúkat cit évvel ez-előtt,
nem sokkal a Hair bemutatója után
műsorukra tűzték az amerikai és a nyugat-
európai színházak, még folyt a vietnami
háború. És ahogy a Hair a „hosszúhajúak"

rock-musicalbe öntött tiltakozása volt,
lényegében a Veronai fiúk. is ezt fogalmazta
tovább. Dalai tiltakozást fejeztek ki, a
szerelembe menekülést a háború elől.
Afféle protestmusical lehetett akkor és ott
a Veronai fiúk is. Az évek-kel ezelőtti
politikai mondanivaló azonban mára
megkopott, idegenül cseng. Mindez már
nem napjaink kérdése, és nem is a mi
kérdésünk. Ha viszont egy színház
műsorára tűzi ma a Veronai fiúkat,
bizonyára nem erre a nagyon esetleges és
helyhez kötött gondolatra fÍgyel.

Dóczy János, Spányik Éva és Vítéz László Tennessee Williams Üvegfigurák címe színművében
(Győri Kisfaludy Színház) (Kaszás János felvétele)



Valló Péter a szolnoki Szigligeti Szín-
ház előadásának rendezője jól látta meg,
hogy a szellemi ellenállás gondolatára
nem rendezhető a játék. Nem is ragasz-
kodott az átalakított musicalszöveghez,
inkább megpróbált visszatérni az eredeti
shakespeare-i szavakhoz, s ehhez il-
lesztette a verseket-dalokat. Felemás
megoldásnak tetszhet Valló ötlete, ám az
így létrehozott harmadik változat szol-
gálta kétségtelenül a legjobban a rendező
és az együttes közös törekvését. Az, hogy
Valló a fiatalok életérzését-életszemléle

tét, a fiatalság útkeresését, létének dina-
mizmusát, felszabadultságát akarta meg-
szólaltatni a színpadon, a shakespeare-i
romantikus szerelmi kalandok vagy az
amerikai fiatalok protestálása helyett, in-
dokolt. De valóban alkalmas-e ez a zenés
játék erre, s ha igen, elég következetes-e
Valló rendezői koncepciója mindennek a
megvalósítására?

Valló Péter színpada a színház a szín-
házban, játék a játékban ötletéhez igazo-
dik. Ez kiindulási alapja. Az eredeti
shakespeare-i dráma és az ebből született

vázlatos cselekményű musical szövevé-
nyéből, amelyben a kapcsolatok is csak
igen laza szállal kötődnek egymáshoz, egy
olyan viszonylag egységes formát akart
megteremteni, amely elbírja a jelenetek
kapcsolatnélküliségét, a szaggatott drámai
építkezést. Szerelmek, kalandok születnek
és süllyednek el a Veronai fiúk történetének
láncolatában. Tébolyult, kusza, szexlázban
vergődő fiatalok élnek ebben a játékos és
kegyetlen, édeskés és fanyar világban,
ahol megfér egymás mellett szerelem és
árulás, szeretet és gyűlölet. Komoly és
ironikus szálak fonódnak össze és
bomlanak szét váratlanul. S ha nem
mindenütt ismerjük ki magunkat, az nem
biztos, hogy a darab pontos ismeretének
hiányából következik. A szolnoki együttes
jó hangulatú, örökmozgó előadásában az
okozatok nem feltétlenül az okokból
születnek. Megesik, hogy az előadás
fölkap egy szálat, majd elejti, s mire újra
magához ragadja, a néző a látványos
színpadi zavarban már nem tud
együtthaladni.

Különösen érvényesül ez a gyökérte-
lenség az Eglamour-motívumban. Vala-
hol az előadás első felében föltűnt egy
pillanatra Eglamour. Talán ő volt az a
fiatalember, akit a Herceg két pisztolyos
katonája elkergetett Szilvia mellől. Talán
erősebb érzelmi szálak fűzhetik Szil-
viához, mint Shakespeare Eglamourját, aki
„csak" önzetlen szövetséges volt. Talán
nem is egyszerűen elkergették a katonák,
hanem a háborúba vitték. Talán.
Mindenesetre amikor Szilvia hívó dalára
nem-tudni-honnan megérkezik, nem na-
gyon találjuk a helyét. Sem személyét,
sem Szilviához fűződő kapcsolatát nem
értjük. Kár volt a rendezőnek ennyire
fÍgyelmen kívül hagynia Eglamour alak-
ját. Az eszmeileg indokolatlan, háttér
nélküli figuráknak még egy ilyen lazán
szerkesztett, inkább show-szerűen föl-
épített játék is csak kárát látja.

Valló Péter rendezése a látványra, a nagy
hatásokra, a bravúros mozgásokra helyezte
a fő hangsúlyt. Színpadán egy-mást követik
az ötletek, szinte még ki sem bontakozott
az egyik, már elvágja a következő.
Kevesebb itt vitathatatlanul több lett volna.
A színpadi mozgás valamennyi lehetőségét
kihasználja a rendezés - a színészek
lépcsőkön, kötélhágcsókon rohangálnak le
s föl, trapézon lengve szolgálják a fiatalos
lendület külsőségeit. Valló a
koreográfusban, Köllő Miklós személyében
elképzeléseit segíteni kész alkotótársra
talált. A koreográfia ezúttal nem a szó
hagyományos értelmében fo-

Andai Kati és Baranyai Ibolya a Veronai fiúk című musicalben (Szolnoki Szigligeti Színház)
(Nagy Zsolt felvétele)



arcok és maszkok

galmazódik meg. Köllő nem táncjelenetek,
táncbetétek tervezésében, inkább a
színészek mozgatásában vált a rendező
alkotó partnerévé. Jó érzékkel vette
fÍgyelembe az együttes alkati, képzettségi
lehetőségeit, s biztos kézzel egyszerű
mozgáselemekből teremtette meg erőteljes
képeit. Szerepe így jobbára az érzelmeket-
hangulatokat kifejező mozgások-
mozdulatok-gesztusok beállításában ér-
vényesül.

Energia, ritmus, erotika a meghatáro-
zója a Veronai fiúk előadásának. A rendező
fergeteges tempót diktál, s a nagyiramú
előadásban a színészek láthatóan jól érzik
magukat a színpadon. S ez a jókedv nem
marad - mint oly sok előadásban - a
színészek magánügye. Közvetíteni tudják,
és főként akarják a nézőtérre. Így az-tán,
ha néhol el is vész a cselekmény szála, a
zene, a ritmus, a mozgás kárpótol. És ha
nem lett volna túlerősítve a zenekar, ha
nem torzítottak volna a mikrofonok, akkor
a különböző felkészültségű énekesek
előadásában fölcsendülő dalok szövegét is
érteni lehetett volna. Ez a nem túl
bonyolult hangtechnikai kérdés pedig
sokat tett volna az előadásért.

A szolnoki előadás színészei
valamennyien temperamentummal
személyesítették meg az élet élvezeteit
gátlástalanul habzsoló hősöket. A közös
munkából különös jelentőséggel vette ki
részét Papp Zoltán Proteus, Ivánka Csaba
Valentin, Hollósi Frigyes Dárdás, Halmá-
gyi Sándor Fürge, Csomós Mari Szilvia
szerepében. De fölsorolhatnánk az összes
nevet a színlapról, hisz a színészek mind-
annyian az együttjátszás újat akaró, vidám
természetességével formálták meg a
Veronai f iúk alakjait. S így lett az előadás
hangulata, stílusteremtő intenzitása még-is
több, gazdagabb, mint ahogy az a da-
rab és az előadás egyes rétegeiből követ-
keznék.

Shakespeare: Veronai f iúk (Szo lnoki Szigligeti
Szinház)

Átdolgozta: John Guare és Mel Shapiro.
Verseit írta: John Guare. A verseket fordította:
Romhányi József. Zene: Galt Macdermot.
Fordította: Szabó Magda. Vezényel: Nádor
László. Díszleítervező: Najmányi László.
Jelmeztervező: Hruby Mária. Koreográfus:
Köllő Miklós. Rendezte: Valló Péter.

Szereplők: Ivánka Csaba, Papp Zoltán,
Andai Kati, Csomós Mari, Baranyai Ibolya,
Körtvélyessy Zsolt, Hollósi FrÍgyes, Hal-
mágyi Sándor, Galkó Balázs, Simon Péter,
Czibulás Péter, Gáspár Antal, Mihók Éva,
Bachmann Márta, Bárdos Margit, Egerszegi
Judit, Lipcsei Tibor, Molnár Mózes,
Szennyai Mária.

GYÁRFÁS MIKLÓS

Egyedül a színpadon

Lotte: Ruttkai Éva

a

Ezen az estén egy színésznő szíve dobog
és egy gép kattog Budapesten, a Pesti
Színházban.

b

Monodráma. Milyen nagyzoló, kérkedő,
úrhatnám szó! Valaha - a kabarék virág-
zásának idején - monológnak nevezték.
Csak rövidebb volt. Az is a dráma érzetét
keltette, ha nem is annyi ügyességgel és
leleménnyel, mint utóda.

c
Fregoli is egyedül volt a színpadon.
Diákkoromban a kecskeméti színházban
láttam. Ez az olasz varietészínész tucatnyi
szerepet játszott végig különféle kis
színdarabokban. Amíg egyik ajtón ki-ment
és a másikon bejött, ruhát és maszkot
váltott, egyszer férfi volt, egyszer nő,
egyszer fiatal, egyszer öreg. Hüledeztem
és nevettem. Csudajó volt.

d
Ezen az estén egy színésznő szíve dobog.
Hallom: „Én, senki más, csak én, egyedül
én teremtem meg a színdarab távol levő
szereplőinek szavait, az én szememben
kell fellobbannia a többiek tekintetének is,
az én mozdulataimon remeg át láthatatlan
partnereim mozdulata, én vagyok a tér és
az idő, én vagyok minden és mindenki."

e

Charlotte von Stein kedvelt és vitatott
alakja a német irodalomnak. Tíz évig tartó
kétszemélyes drámát (és vígjátékot)
játszott Goethével Weimarban. Kétsze-
mélyes színdarabokban nehéz eldönteni,
hogy ki a f őbb szereplő, vagy hogy kié a
hálásabb szerep. Goethe egyéniségét
ismerve, arra hajlok, hogy drámájukban
Goethe inkább rendező volt, és csak
mellékesen drámai hős. A tragikum terhét
Lotte viselte. Goethe ebből az
életdrámából is remekművet épített. Nem
az I p h i g e n i á r a vagy a Tassóra célzok, még
csak nem is az itáliai utazásban oly
gyöngéden visszhangzó elmúlt szerelemre,
hanem arra, hogyan emelt

fel egy mindennapi udvari dámát a Múzsák
egébe, s dobta vissza félig-meddig
használtan a köznapok világába.
Szerelmével megsemmisített egy asszonyt.
Ez volt egyik privát remek-műve.

f

A színész tudja, ha egyedül hagyja a
szerző a színpadon, olyan csúcsra kerül,
amely oxigénszegény magasságban mered
az ég felé. Csábító itt fent lenni, a
magasban, de a fulladás kockázatával jár.
A szerző a költészet minden szélhámos-
ságát igénybe veszi, hogy a színész biz-
tonságban érezze magát, de a színész, akit
nemcsak a hosszú lejáratú hiúság hevít
alkotásra - bár élvezi is a veszélyt - nem
akar a bravúrok áldozata lenni. A színész,
akiről beszélek, nem minden-napi
színjátszó készséggel rendelkezik, ezért
tökéletesen tisztában van helyzetével.
Tudja, hogy egyedül csak úgy teremthet
drámát, ha fölébe kerekedik a szerző-nek.
A kérdés, hogy ez lehetséges-e.

g
Pesten három egyszemélyes színdarabot
láttam az utolsó években. Az Egy őrült
naplójából színész alkotta szólójátékot,
Göncz Árpád Euripidészre variált mai,
hazai Medeiáját és Peter Hacks Lottéjét. E
három mű közül egyet (természetesen a
magyart) kárörömmel marasztalta el
néhány ideiglenes színházi szakértő, én
most is rokonszenvvel gondolok rá. De
mindhárom műből elsősorban a színészek
magánya maradt meg emlékezetemben.
Darvas Iváné, Szemes Marié és most
Ruttkai Éváé.

h
Lotte és Goethe szerelméről először
Zimmermann doktor tudott volna drámát
írni, ha nemcsak az árnyképelemzéshez
van érzéke, hanem a színműíráshoz is. Ő
kerítette a harminchárom éves, hét
gyermek szülésén (és több halálán is)
túllevő von Steinné mellé a huszonhat
esztendős Goethét, akire mint fölöttébb
veszedelmes férfira (költő, író, muzsikus,
rajzoló, rézvéső, fametsző) hívta fel a
„komoly, szelíd, hibátlanul udvari modorú,
szép járású" asszony figyelmét.
Zimmermann doktor, az angol királyi és a
hannoveri választófejedelmi orvos, azt
hitte, hogy a világ két legjobban összeillő
emberét hozta össze, mert, mint
említettem, nem értett a drámaíráshoz.
Peter Hacks annál inkább. Brechttől és
Molnártól is tanult. Éles szemmel


