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Etűdök hétköznapokra

Pang az amatőrmozgalom, hallani egy idő
óta. Válsággal küszködnek a nem-
hivatásos színházak. Ha így van, annak -
többek közt - talán az is oka, hogy az
amatörizmus túljutott naiv, spontán fej-
lődésének korszakán. Szembe kell néznie
saját profizmusával. Azok az amatőr
színházak tehát, amelyeknek sikerült túl-
élniük saját fellendülésüket, azzal vigasz-
talhatják magukat, hogy mostani beteg-
ségük valódi profibetegség. Önkifejezés-re
szolgáló eszközeikről és témavilágukról
kiderült, hogy formalizálhatók, má-
solhatók. Frisseségükről és harcosságukról
bebizonyosodott, hogy eleven mon-
danivaló híján manírrá kopik. Közönsé-
gükről pedig azt tapasztaljuk, hogy gya-
korlatilag ugyanúgy „tömörül", „bérletet
vált" előadásaikra, mint akármelyik
kőszínház törzsközönsége, legfeljebb ke-
vesebb lelkesedéssel nyugtázza, hogy
mindig ugyanazokkal az arcokkal talál-
kozik.

Nem tesz jót ez az öreges érettség, nem
természetes, hogy a nem-hivatásos együt-
tesek éppen abból mutatnak kevesebbet,
ami azelőtt legfőbb jellemzőjük volt.
Mozgékonyságból, közvetlenségből, drá-
mává alig sűrűsödött élmények személyes
és nyers feldolgozásából.

Hogy nemcsak a közönség érez így,
hanem ők maguk is érzik a változtatás
szükségességét, azt legutóbb a Fodor
Tamás vezette, Orfeó Stúdió néven is-mert
együttesnek új bemutatkozása jelezte a
HVDSZ színpadán. Aki látta előző
produkcióikat (az Étoilet, a Vurstli-t, a
Bankettet), egy csaknem gyökeres fordu-
latnak lehetett itt a szemtanúja. Színpadi
kifejezőeszközeik korábban bonyolult,
olykor nehézkes metaforikusságát ezeken
az estéken egyszerűbb, realista játékmód
váltotta fel. A régebben attributumszerűen
használt tárgyak itt visszakapták reális
drámai funkcióikat, a tematika pedig az
allegóriák világából leköltözött a
hétköznapok valóságába. Egészséges rea-
litásérzék, kritikai szellemű megfigyelések,
friss játékkedv áradt a műsorukból.

Nem színdarabot adtak elő, nem is já-
tékot mutattak be ezúttal, hanem - ismét

csak újrakezdésről, fordulatról tanúskodva
etűdöket. Etűdöket, vagyis mindennapi
élethelyzetekre épülő gyakorlatokat,
színészi előtanulmányokat. A be-fejezett
művek véglegessége helyett: „félkész"-
drámák nyitottságát. Sajátos és vidám
kihívást érezni már abban is, hogy a kabaré
és a vicclapok elcsépelt, közhelyes
témáitól sem riadtak vissza, hogy
bebizonyítsák, újat tudtak mondani velük.
Ez a helyzet legsikeresebb etűdjük, a
Patyolat esetében is. Első pillantásra nem
több, mint egy minden szenzációtól mentes
riport, hiteles rekonstrukció.

Hangsúlyozottan eredeti itt minden. A
helyszín, a táblák, a pult, a telefon, a
kilósruhát tartalmazó zsákok, a csoma-
golópapír, a fogason lógó ruhák. Hiteles a
gumizokni a boltvezetőnő lábán, hite-les a
szürke zakón éktelenkedő eltávolíthatatlan
pecsét. Olyan minden, mint az életben.
Egyetlen különbség van csak: az, hogy
ezúttal hátulról látjuk a pultot és szemből,
a boltosnő szemszögéből a
„megrendelőket". Azok pedig jönnek
sorban, futószalagon. Egy-egy pillanat-kép
villan fel mindegyikről. Magatartások
sokfélesége a mindig egyforma alap-
helyzetben. Ezernyi apró, hétköznapi
dráma elevenedik meg: groteszk jóindulat,
pökhendiség, gyanakvás, derű, slemilség
és ügyeskedés meg-megújuló ke-
reszttüzében. Közben csak az öltözékek
változásán, a sálak, kalapok, csizmák, pu-
fajkák, ballonok parádéján vesszük észre
az idő múlását, változását - s a Kovácsok
ismerős neve közé befurakodó Grassal-
kovichon a dolgok gépies változatlanságát.

Mindezt, a felsorakozó portrék soka-
ságát miniatűr színészi remeklés foglalja
egybe: Gál Erzsié, a boltosnőé. Az ő fo-
lyamatos és érzékenyen megfogalmazott
jelenléte nemcsak ritmikailag kovácsolja
össze a részleteket, hanem belső értelmet
is ad nekik. Szüntelenül vibráló feszültsé-
get teremt az egymást követő és egymáson
átható gépies-hivatalos és személyes
magánemberi magatartás között.

A Patyolat című etűd egymás mellé fel-
sorakozó szituációi tulajdonképpen a
végtelenbe nyúlnának. Végtelenbe nyú-
lásuknak csak az vet véget, hogy adott
pillanatban a szereplők megragadják a
pultot, és szembefordítják a nézőtérrel:
végezetül mi is megrendelők leszünk,
farkasszemet nézünk a boltosnővel.

A másik etűd, a Lakótelep című is a
fentihez hasonló végtelenített helyzetet

mutat be azzal a különbséggel, hogy itt egy
önmagát felfaló szituációval van dolgunk.
Egy típuslakásban lakótelepi meg-bízottak
jönnek össze határozathozatalra. El kell
dönteniük, hogy hová ültessék a
lakótömbnek kijelölt fákat. A dolog gon-
dosan elő van készítve. A házigazda sört
hoz, rágcsálnivalót készít az asztalra, fő
már a kávé, a rádióban szól a délutáni
tánczene. Később előkerül egy percre a
lakótelep makettje is. Lila pamutcsomóval
jelzik rajta, s „bepróbálják" a fák helyét.
De közben a tanácskozás észrevétlenül, de
visszavonhatatlanul felbomlik, a helyzet
szétfut a szimultán cselekvések és
szituációk sokaságába: várakozásba, ká-
vézgatásba, oktondi locsogásba. S közben
a válófélben levő feleség - a többiektől
figyelemre sem méltatva - egy nagy
bőröndbe pakolja a berendezés értékesebb
darabjait .. .

Bármennyire abszurdnak éreznénk is: a
„lakótelep" az elmondottak alapján, mint
láttuk, még szerkesztésében sem tér el
lényegesen az előbbitől. Köznapi
helyzetekhez kapcsolódó események sű-
rűsödése és ritkulása, koncentrálódása és
felbomlása történik mindkét esetben.

Lehet, hogy ezek a furcsa, félkész drá-
mák valóban nem többek annál, mint
aminek a plakát is hirdeti őket: valóban
csak színészi önképzést szolgáló etűdök,
előkészületek olyasféle drámák előadásá-
hoz, mint egyébként az együttes által itt
bemutatott (szuggesztíven felvázolt, ám
rendezőileg, színészileg még felemásan
megvalósított) Csehov-olvasat, A hatos

számú kórterem. Az együttes felkészültsé-
géről ebben az esetben is kedvező képet
kapunk. Az etűdök azonban, úgy érzem,
többek ennél. Azzal, hogy kilépnek a
színészi műhelymunka kereteiből, meg-
csillantják egy önálló dramaturgia lehe-
tőségét. A mindennapi élet hangsúlyos,
kiemelt, de mégsem lezárt, dramatikusan
megoldott szituációit mintázzák meg. A
színészek helyzetgyakorlatai, „kritikai fó-
rumot" teremtve, a nézők mindennapi
életgyakorlatai elé tartanak tükröt. Nem
kínálnak cselekvési vezérfonalat, egyértel-
műen kikristályosodott magatartásmintát
számukra, csak közvetve: e szituációkat
fenntartó vagy megsemmisítő erők be-
mutatása által.


