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Drámát játszó amatőrök

Ősszel, a Budapesti Művészeti Hetek
keretében rendezett Budapesti Színjátszó
Fesztivál nagy „szenzációja" volt, hogy a
résztvevő csoportok zöme az előző évek
jellemző műfajaival szemben (lírai
oratórium, dokumentumjáték, epikus
alkotások színpadi feldolgozása) drámát
játszott.

Ám ha jobban utánagondolunk, ez

a dráma felé fordulás nem tekinthető
különösebb szenzációnak. Egyrészt, mert
ez a jelenség a fejlődés logikusan bekö-
vetkező fázisa, másrészt, mert nem vala-
mi hirtelen változás eredménye, hanem az
amatőr színjátszás uralkodó tendenciái
mellett egy szüntelenül továbbélő hagyo-
mányból eredeztethető.

Ahogy Debreczeni Tibor Műfajok
születése című, a SZÍNHÁZ e számában
olvasható történeti áttekintéséből is ki-
tűnik, az elmúlt húsz évben az amatőr
színjátszás egészét - különböző okokból -
éppen az jellemezte, hogy a színház-
szerűséget felváltotta a lírai és epikus
műmegközelítés, a hagyományos érte-
lemben vett dráma hiányzott az amatőrök
műsorából.

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen
kívül, hogy számos együttes változatlanul
vagy meg-megújítva ez irányú törekvését,
színpadi drámát is játszott. Ezek közül jó
néhány csoport, bár a fellendülő, megújuló
magyar drámaírás jeles alkotásait, Raffai
Sarolta, Jókai Anna és mások
társadalomkritikai élű darabjait is előadta,
általában hagyományos, naturalista
színjátszó stílusban, és emiatt a másfelé
orientálódó amatőr színjátszásban a
negatív, elrettentő példa szerepét játszotta.
Mások főleg egyfelvonásosok
pódiumkörülményekhez alakított elő-
adásaival keresték azokat a lehetőségeket,
melyek között a drámák amatőr színpadon
interpretálhatók.

Ugyancsak mások, elsősorban néhány
egyetemi együttes, nem is játszottak soha
mást, mint drámát, ám játékmódjuk,
stílusuk az évek során oly mértékben
módosult, hogy a kezdeti, hagyományos
drámainterpretációtól eljutottak egy olyan
drámamegközelítésig, mely a szín-játszás
szempontjából minőségileg más szintet
képviselt. Mindenekelőtt az Universitas
együttes és a Szegedi Egyetemi Színpad
tevékenységére utalok.

Az Universitas együttes a hatvanas
években, de részben azóta is, a világ-
irodalom klasszikus drámáinak, a magyar
drámairodalom elfelejtett, régi és újabb
értékeinek, valamint a kortárs külföldi
drámatermés legjavának bemutatását tar-
totta céljának. Ez a célkitűzés sajátos
előadásmóddal párosult, mely egyrészt a
diákszínjátszás hagyományaira épült,
másrészt az egyetemi fiatalság, az ifjú
értelmiségiek gondolati és érzésvilágához
igazodván, a korszerű színházi törekvések
eredményeit is igyekezett integrálni.
Majakovszkij Gőzfürdőjének 1962-es, fer-
geteges ritmusú, nézőteret a játékba be-
vonó játékmódja, szatirikus és perszifláló
stílusa messze megelőzte nemcsak a hiva-
tásos színházak elszórt Majakovszkij-
bemutató kezdeményezéseit, de az ama-
tőr művészet hasonló tendenciáinak fel-
tűnését is. De említhetjük a Shakespeare-
darabok bemutatóinak újszerű hangvéte-
lét; az 1966-tól éveken keresztül nagy
sikerrel játszott Karnyónét, melynek „pó-
dium a színpadon" játékmódja - azaz a
jelzéses és a valós elemek egymásba
játszatása sok más Universitas-produkció
stílusát is meghatározta -; vagy Genet
Cselédek, Triana Gyilkosok éjszakája, K.
Čapek A végzetes szerelem játékai című
daraboknak a magyar színpadon ma már
meghonosodott, ám akkor még ismeret-len
játékstílusának kikísérletezését; az
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úgynevezett kegyetlen színházi eszközök
felhasználását A pokol nyolcadik köre című
alkotásban, a szertartásjátékok meg-
honosítását, melyhez mindenekelőtt az
eredeti passiójátékok felkutatása és be-
mutatásukhoz szükséges játékforma ki-
alakítása kellett. (Ezek az eredmények
mindenekelőtt Ruszt József, valamint
Dobai Vilmos és Mezei Éva nevéhez
fűződtek.)

A Szegedi Egyetemi Színpad Paál
István vezetésével is hasonló utat járt be.
Éveken keresztül a groteszk, abszurd
hangvételű darabok bemutatásán csiszolta
ki azokat a kifejezőeszközeit, amelyek
alkalmassá tették az együttest Déry Ti-bor
Óriáscsecsemőjének színháztörténeti
jelentőségű bemutatására. A groteszket
később felváltotta egy nyíltabban közéle-ti
tartalmú, közösségi jellegű, formai kí-
sérletekkel élő színjátszás. Ennek ered-
ménye volt az Örök Elektra, a Petőfi-rock, a
Stációk és a fejlődés betetőződése: Sarkadi
Imre Kőmíves Kelemenje.

S mivel ezek az együttesek voltak
képesek leginkább színházszerű körül-
mények között dolgozni, azaz rendszere-
sek voltak az előadások, viszonylag
állandó társulat dolgozott együtt igen erős
rendezőegyéniség vezetésével, érzékenyen
reagáltak a környezet problémáira,
ugyanakkor közönségük gondolati,
művészi igényeire is, természetes, hogy
ezek és néhány hozzájuk hasonló együttes
alakította ki azt a színjátszás-formát, mely
élesen elütött - sok részlet hasonlósága
ellenére is - az amatőr szín-játszásra
általánosan jellemző formáktól.
Természetesen ehhez hozzájárult az is,
hogy ezeknek az együtteseknek volt lehe-
tőségük arra, vagy ezek az együttesek
áldoztak azért anyagi és szellemi erő-
forrásokat, hogy részt vegyenek az amatőr
színházak nemzetközi seregszem-léin,
ezekben az együttesekben volt olyan
intenzív szellemi élet, hogy a más együt-
tesek eredményeit az utánzás veszélye
nélkül képesek voltak beépíteni munká-
jukba, s ők ismerték fel először a „szí-
nészeik" sokoldalú állandó felkészítésének
és tréningben tartásának szükségességét.

Példájuk a hazai fesztiválokon és talál-
kozókon rendkívül erősen hatott, így az
általuk kidolgozott, megszenvedett
eredmények gyorsan és nagyon sokszor
formálisan váltak „közkinccsé", de a tö-
megesedés által minőségileg mássá is. Az
a kifáradás, mely az elmúlt években az
amatőr színjátszás nagy tömegeinél és
„élmezőnyénél" egyaránt tapasztalható

volt, ennek a mennyiségi kiteljesedésnek
az eredménye volt. A csoportok belső
problémáiból eredő és a külső, a fenn-
tartó szerveknél, a működési feltételek-
ben bekövetkező változásokból egyaránt
adódó okok miatt nem kristályosodott ki
azon együttesek köre, amelyek az egysé-
gesülő színjátszó stílus megújítására ké-
pesek lettek volna. Ám nyilvánvaló volt,
hogy előbb-utóbb bekövetkezik a minő-
ségi ugrás, és az is sejthető volt, hogy a
korábban preferált formák, mint a lírai
oratórium, a pódiumjátékok és ezek kü-
lönböző továbbfejlesztett változatai után a
drámai színjátszás megújulása hozhat
eredményeket. Erre utalt - bár 1976-ban
még senki sem figyelt föl rá - például a
Pécsi Központi Amatőr Színpad drá-
maadaptációja, Audiberti Árad a gaz -
sága, bár ez a produkció még csak kísér-
letnek, tapogatózásnak tekinthető.

Ez a tendencia teljesedik ki láthatólag
napjainkban. Szophoklész, Arisztopha-
nész, Shakespeare, Molière, Majakov-
szkij, Büchner, Mrożek, Osborne,
Smoček - hogy csak néhány szerző nevét
említsük, akiknek műveit az elmúlt
években az amatőr színpadok bemutatták.
Természetesen nem nagy színházi
produkciókról van szó ezekben az ese-
tekben, hanem a csoportok sajátosságai és
eddigi fejlődése által meghatározott
stílusú játékokról.

*

A budapesti Pinceszínház Molière A
botcsinálta doktor-előadása például
hangvételében, játékmódjában hű marad
az együttes előző, sok sikert elért (és a
SZÍNHÁZ amatőrprodukciókat be-mutató
cikkeiben is ismertetett) előadásaihoz. Az
ökonomikus szerkesztés, a szöveg és a
gesztus egymást kiegészítő

vagy ellenpontozó hatása, sok és akro-
batikus mozgás, mai szellemű dalok,
gunyoros, csipkelődő hangütés, a feltét-
len szakmai biztonság jellemzi ezt a
Molière-átdolgozást. Az előadás a diák-
színjátszás legjobb hagyományaira épít,
és úgy viszi közel a tizenévesekhez a
klasszikus szerző darabját, mintha mai,
aktualitásokkal teletűzdelt mesét látná-
nak. Az eszközök és a tartalom, a
Molière-mű és a mai hangszerelésű zenés,
táncos játék egységbe szerveződik a Ke-
leti István rendezte előadásban, amely
lényegét tekintve közösségi játék, a szí-
nészek típusokat villantanak fel, külö-
nösebb „alakítás", jellemfestés nincs.

*

A KISZ Központi Művészegyüttesének
irodalmi színpada Dévényi Róbert ren-
dezésében Gáli József Künn a bárány, benn
a farkas című egyfelvonásosát játszotta. A
darab olyan meghatározatlan térben
játszódik, ahol többen élnek együtt - a
szereplők közül háromnak neve sincs,
csak egy-egy betű jelzi őket. Az előadás
azt a folyamatot ábrázolja, ahogy egy zárt
közösségben létrejön a szelekció, ahogy a
többségtől különböző egyén ellenében a
különböző egyedekből idő-legesen egy
közös célért működő közösség
szerveződik, ahogy védtelenné, ki-
szolgáltatottá válik az, aki nem akar vagy
nem tud hasonulni a többség teremtette
normákhoz. Az A, C és D jelű (máskor
számokkal jelzett) emberek egymást
marják mindaddig, amíg bekerül közéjük
valaki, akinek neve van, Szabó Jánosnak
hívják, és a mindennapok naturalista
valóságelemei helyett másról is, például
egy álomvilágról tud beszélni. A darab
villanásnyi jelenetekből, monológokból
épül
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fel egészen az új jövevény megjelenéséig,
amikor a három társ elkezdi a harcot az
újonnan jött negyedik ellen, aki groteszk
véget ér: hashajtót adnak be neki, de nem
engedik W. C.-re menni, s miközben az
egyik árnyékszéktől rohan a másikig,
meghal. A rend tehát a társaságon belül
helyreáll.

A névtelen szereplők monológjait a
rendező világítással emeli ki, a színészek
egy-egy kockán ülnek, s csak ha meg-
szólalnak fordulnak a közönség felé -
mindez kifejezetten pódiumjáték-szerű.
Attól kezdve, hogy a negyedik meg-
érkezik, a játékban több lesz a színházi
eszköz, bár itt is túlsúlyban van a jelzett
játék. A színészek a groteszk hangvételen
belül önálló arcot adnak figurájuknak. Az
előadás hatását némiképp rontja, hogy a
kiszolgáltatott Szabó János szerepét nővel
játszatja a rendező, ezáltal az általános
érvényű képlet leegyszerűsödik.

*

A hazai amatőr színjátszásban egyedül-
álló műfajú előadásokat hoz létre az
Utcaszínház. A populáris hangvételű,
nyíltan agitatív célú, általában a munkások
és a közvetlen vezetők közötti viszony
visszásságait kipellengérező elő-adásaikat
piactereken, utcán, táborokban, ritkábban
művelődési házakban adják elő. A
legutóbbi produkciójuk, amelynek címe
Fél van (rendező: Hege-

dűs Tibor), azonban szintén a színhá-
ziasulás irányába mutat. A kollektív darab
dramaturgiai felépítése, a színészi
eszközök, az előadás hatásmechanizmusa
mind arra utal, hogy ezúttal inkább te-
remben, mint szabadtéren játszható pro-
dukció készült. A kisemberek, a névtelen
munkások, valamint a művezetők, osz-
tályvezetők, igazgatók csendes konflik-
tusairól szól ez az előadásuk is, akárcsak a
többi, de ezúttal azt is igyekeztek áb-
rázolni, hogy miképpen válnak ki a mun-
kások közül azok, akik ügyeskedéssel,
mások hibáit kihasználva törnek meg nem
érdemelt pozícióba. Az Utcaszínháznak a
Budapesti Színjátszó Fesztiválon látott
előadása egyenetlen volt. Kitűnően
megoldott és elnyújtott, túlbonyolított
részek váltogatták egymást. Nyilván a
műfajból eredően a produkció kiérlelése
sok időt, sokfajta közönséggel való
találkozást, a tapasztalatok permanens
feldolgozását igényelné. Számos emlé-
kezetes epizód - például a bohócszám-
ként induló munkahelykeresés - míves
kidolgozása, az aprólékos, gesztusokból,
rezzenésekből összeálló eszközrendszer
arra mutat, hogy a csoport az intimebb
ábrázolási lehetőségeket keresi.

*

A minimális színészi eszközök sincsenek
birtokukban viszont a HURKA színpad
tagjainak. A csoport Száll a ka-

kukk fészkére című produkcióját az ama-
tőr színjátszás berkeiben nagy ovációval
fogadták. Annál a produkciónál még úgy
tűnhetett, hogy a nagyon elrajzolt jellem-
zés, darabosság, nyerseség a darab jelle-
géből, az elmegyógyintézet lakóinak ábrá-
zolásából adódik, ám az újabb bemutató-
juknál, Osborne Dühöngő ifjúságánál ki-
tűnt: mindez a színjátszó képesség, a
mesterségbeli tudás abszolút hiányára
vezethető vissza. Osborne program- és
címke-adó darabját a rendező, Takács
Ferenc megkurtította, elhagyta belőle
Redfern ezredesnek, Alison apjának
figuráját. Ez-által a darab bizonyos fokig
általánosabb érvényű lett, azaz nem az
ezredes által megtestesített s ezáltal
konkretizálható társadalmi viszonyok
ellen lázadnak a fiatalok, hanem általában
érzik rosszul magukat, valami
meghatározhatatlan rend teszi lehetetlenné
számukra a társa-dalmi beilleszkedést. Ez
tulajdonképpen a darab megírása óta a
világban bekövetkezett változások alapján
még elfogadható továbbfejlesztése lenne a
mű gondolatiságának. Ám a mű
megvalósítása közel jár a
dilettantizmushoz. A két fiút, Jimmyt és
Cliffet játszó színjátszók szövegmondása
érthetetlen, értelmezés-nek, kiemelésnek,
hangsúlyoknak, figurateremtésnek nyoma
sincs. A lányokat
- Alisont és Helene-t - alakítók jellegtele-
nek. Egymás közötti viszonyaik érdek-
telenek, lázadozásuk a magánélet szférá-
jába utalható privát ügynek tűnik. A tér-
szervezés ügyetlen és átgondolatlan, majd'
minden a földön csúszva, fetrengve
játszódik, így a közönség nagy része nem
lát semmit. A két fiú szerepét meg-
kettőzték, egy árnypár tűnik fel időn-ként,
ami még zavarosabbá, követhetet-lenebbé
teszi az előadást. A HURKA produkciója
jelzi: az, hogy az együttesek egy része
drámák bemutatására vállalkozik, nem
mindig azt jelenti, hogy helyes úton
járnak.

*

A Metró Színpad ezzel szemben érett,
pontosan kidolgozott színházi előadással
lepi meg nézőit Mrożek Tangójával.
Mészáros Tamás nemcsak a lengyel
drámaírás kiemelkedő alkotásának be-
mutatására vállalkozott, bár ez sem lenne
elhanyagolható érdem, lévén a mű ma-
gyar színpadon szinte ismeretlen, de
megtalálta a drámán belül azokat a kulcs-
pontokat is, melyeknek kidolgozásával az
abszurd szituáció valódi társadalmi
torzulások megvilágítására alkalmas itt és
most.

Mrożek Tangója a Metró Színpad előadásában (Hajdinyák Gyula felvételei)



A széteső család minden tagja más-más
módon, ugyanannak a múltból élő,
cselekedni képtelen társadalmi rétegnek a
megtestesítője, amelyet összefoglalóan
kispolgárinak minősíthetünk. Ebben az
életképtelen, mégis oly jól vegetáló csa-
ládi közegben képtelen rendet teremteni
Artur, az egyetemista fiú az eszmék erejé-
vel. Ezzel szemben az anarchia, a szaba-
dosság, az illúziók kergetése, a mának élés
gyakorlata kitermeli az Edek-féle
parancsuralmi rendet, ami, ha nem is
mindig kényelmes, de legalább egyértel-
mű, gondolkodás nélkül követhető, te-hát
a család inkább vállalja ezt, mint az Artur-
féle visszatérést az értelmes, logikus
cselekedetek világába. Mészáros Tamás
egyrészt a család létformájának
bemutatását, másrészt az Artur-Edek-féle
hatalomváltást, Edek és a nagybácsi, a
mindig az erősebbhez húzó Eugéniusz
egymásra találó tangóját ábrázolta hibát-
lanul. Az előadást intim térben, de
színpadszerűen játsszák, ezáltal a színé-
szek finom eszközökkel, a jelenlét erejé-
vel hathatnak a közönségre. Bár a színészi
alakítások egyenetlenek, a kulcs-figurák
alakítói nemcsak hitelesítik az általuk
ábrázolt szereplők jellemvonásait, de
képesek a mű filozófiájának meg-
sejtetésére is. Így a családdal történő
tragikusan groteszk események bemuta-
tásán túl az erőszakra épülő viszonyok
kialakulásának modelljét is érzékeltetik.

*

Ugyancsak filozofikus megközelítés
jellemzi a zalaegerszegi Reflex Színpad
Majakovszkij-bemutatóját, a Buffó-
misztériumot. Merő Béla rendezése úgy
lát-tatja a Majakovszkij által agitációs
céllal felvázolt társadalmi fejlődést, hogy
az a direkt hatások helyett az általánosítás,
a szimbolikus fogalmazás segítségével
hasson a nézőkre.

Az előadást modern hangzásvilágú,
elektromos gitárokra, fuvolára, furulyára
és dobra hangszerelt Majakovszkij-dal
indítja, a szereplők a színház néző-terén
ülve kezdenek énekelni, majd lassan
felmennek a színpadra, és a függöny előtt
állva szembenéznek azzal a közönséggel,
amelynek néhány perce még maguk is
tagjai voltak. Hétköznapi emberekből
szemünk láttára válnak játszókká, mire
felmegy a függöny és kezdődik a darab.

Katasztrófa éri a földet, és csak néhány
ember marad életben, akik csodás módon
együvé verődnek valahol a sarkvidéken.

Azonnal kialakulnak a társadalmi viszo-
nyok, a tiszták (kizsákmányolók) és a
tisztátlanok (kizsákmányoltak) csoport-
jai. A kis társaság átéli a társadalmi
fejlődés stációit a monarchiától a
parlamenti demokráciáig, mígnem a
tisztátlanok kezükbe kaparintják a
fegyvereket, és elindulnak a pokol és a
purgatórium útján a munkásság
paradicsomába, ahol a gépek a
munkásokra várnak, s ahol minden földi
jó elérhető a gépek segítségével. Ez az út
egyrészt misztérium, azaz egy középkori
színjátékforma modern változata,
másrészt buffó, azaz igencsak szatirikus.
A Reflex Színpad előadásában olyan
szép pillanatok vannak, mint a
képzőművészeti ábrázolásokból ismert

Utolsó vacsora-kép felvillantása, amikor a
purgatóriumban végre enni kapnak a
munkások, vagy a Nagyon Egyszerű
Ember intelmeinek biblikus eredetére
való utalás; erősségük a képi sűrítés,
példa rá az, amikor a tiszták a bürokrácia
segítségével tartják uralmuk alatt a tisz-
tátlanokat, s míg a tiszták, mint egy gépe-
zet, összehangoltan működnek, a tisztát-
lanok mintha futószalagon botorkálná-
nak a tiszták között. Az előadásban vi-
szonylag kevés a bukóelem, ám a pokol-
és a purgatóriumjelenetekben a groteszk
humor eszközeivel is jól élnek.

Amikor a munkások elérkeznek a
munkások paradicsomának a színpad
mélyén felállított kapujához, hiába pró-

Szophoklész: Ant igoné (Pécsi Központi Amatő r sz ínpad) (La jos László f e l v é t e l e )



bálkoznak, a kapu nem nyílik meg ne-kik.
Ekkor a szereplők megfordulnak,
előrejönnek a színpad széléig, és az első
dal intonációjához hasonló himnuszt
énekelnek a szép jövőről. Kicsapódik há-
tul a kapu, kialszanak a színpadi fények,
csak a kapu mögött világít vakítóan a fe-
hér háttérfüggöny. A zenekar lassú. elé-
gikus zenét játszik, a szereplők egyike
nagyon lassan megfordul a tengelye körül,
és igen lassan elindul a nyitott kapu felé.
Őt követik a többiek, a zenekar tagjai is,
végül már csak a fuvolás játssza a
dallamot, és mindenki eltűnik a nyitott
kapun. Nyilvánvaló az előadás három
részre tagolódása, az első és a harmadik
szimbolikus keretbe fogja magát a Maja-
kovszkij-művet.

*

Különösen érdekes, hogy mostanában
többen is a görög klasszikusokhoz for-
dulnak. Arisztophanész Lüszisztratéját
például egy fodrász-ktsz dolgozóiból
alakult Flamingó '77 nevű együttes ját-
szotta. A Nőuralmat az újpesti Derkovits
Ifjúsági Klub színjátszóműhelye mutatta
be, míg Pécsett Szophoklész Antigonéjának
rendhagyó előadására vállalkozott a
Központi Amatőr Színpad.

A színjátszó műhely Bucz Hunor
rendezte Arisztophanész-bemutatója a
Budapesti Színjátszó Fesztiválon méltán
aratott nagy sikert. Arisztophanész da-
rabjának Arany János által fordított és
részben átigazított változatát játszották, s
mai tartalommal töltötték meg anélkül,
hogy durván aktualizálták volna. Csupán a
darab hangsúlyainak pontos
meghatározásával, a látványelemek
átgondolt alkalmazásával érték el céljukat.
A korrupt férfiak uralkodói, városállamot
vezető jogait csellel megszerzik az
asszonyok, és bevezetik a teljes
demokráciát és egyenlőséget, ami a
vagyonközösségre éppúgy vonatkozik,
mint a szerelmitárs-választásra. S bár
elvben az egyenlőség szépen hangzik,
gyakorlati megvalósítása sem a férfiak-
nak, sem a nőknek nem akaródzik. A fér-
fiak vagyonukat féltik, és nem akarják
beadni a közösbe, a nők közül pedig csak
a vénebbje helyesli fenntartás nélkül a
párválasztás új rendjét, amikor is ők elő-
jogokat élveznének a fiatal férfiakra. A
nők demokráciájáról hamar kiderül, hogy
ebben a formában nem kivitelezhető, a
minden értelemben vett egyenlőség nem
jöhet létre. Ám az Arisztophanész-mű
nincs befejezve, s a rendező és az együttes
sem tudta olyan erővel és lele-

ménnyel lezárni a cselekményt, mely
egyébként az egész előadást jellemezte.

Az előadás színterét - egy hatalmas,
lépcsők szegélyezte dobogó, amelynek
lépcsői felhajthatók, ezáltal a tér hol egy-
szerűen dobogó, hol pedig amphiteátrum
képét idézi - Pauer Gyula tervezte. A do-
bogóba különböző helyen libikókák
vannak beépítve, amelyek különösen a
szeretőfogás jeleneteiben működnek ha-
tásosan. Az előadás legnagyobb lelemé-
nye a jelmez. Érmezei Zoltán meztelen-
séget imitáló, a testrészek groteszk fel-
nagyításával, megsokszorozásával élő, a
figurákat jellemző jelmezeket készített.
Ehhez a bőrből, kötélből, gumicucliból,
egyéb használati tárgyakból applikált
alapjelmezhez járul egy fekete köpeny,
mely egyszerre formaruha és a szokásos
ókori ruházat jelzése, valamint különféle
színes kelmék, melyeknek éppen színes-
ségüknél fogva a legfontosabb pillana-
tokban dramaturgiai funkciójuk van. Az
együttes igen nagy létszámú, több mint
húszan játsszák a darabot. Ebből
következően, valamint a nem egyforma
fizikai és színészi felkészültségből adó-
dóan az együttes játékon van a hang-súly,
az egyéni alakítások háttérbe szorulnak. A
közösségi játékra példa az a jelenet,
amikor a nők vezére bejelenti a
demokráciát. A színpad legmagasabb
pontján, baloldalt hátul áll a vezérnő, a
többiek jobbra előre egyre lejjebb, egé-
szen a közönségig húzódva helyezkednek
el, s mintegy hírláncon hullámzik végig a
szereplőkön mindaz, amit a demokrácia
nagyszerűségéről a szónok elmond. Végül
az utolsó szereplő, aki a közönséghez
legközelebb van, kikiáltó-ként adja tudtul
a nézőknek, már kissé torzítva a beszédet.
A Nőuralom bemutatása nemcsak
amatőröknek jelentene nehéz feladatot.
Mégis Bucz Hunor és együttese sok-sok
részletmegoldatlanság ellenére egészében
sikeres munkát végzett.

*

Ugyancsak szokatlanul nagy erőpróba
Szophoklész Antigonéjának színre vitele.
Egyrészt köt a klasszikusok előadásaira
rárakódott megszokás, színházi konven-
ció, másrészt a darab érthetősége szem-
pontjából egyre nyomasztóbb interpre-
tálási teher a felnövekvő közönség mito-
lógiában való járatlansága. Bagossy
László merész dramaturgiai beavatko-
zással részben átértelmezte a darabot, és
ezáltal a mű problematikája érezhetően
közelebb került ahhoz a közönséghez,

melynek az előadást szánják. Az elő-adás
középpontjába nem a címszereplő
Antigoné került, hanem Kreon. Kreon a
bölcs és sokat ígérő uralkodói prog-
rambeszédtől eljut odáig, hogy saját
uralkodói elveinek következetes érvé-
nyesítése során, valamint a tömeg nyo-
mására a rokongyilkosságok és öngyil-
kosságok sorozatát idézi elő, és ahelyett,
hogy ő is a halálba menekülhetne, hur-
colnia kell súlyos bűneinek terhét, és tel-
jesítenie meghirdetett programját. Ebben a
konstrukcióban csökken Antigoné és
módosul a Kar szerepe. Mivel a Kar olyan
dolgokat magyaráz, kommentál, értelmez,
melyek vagy kiderülnek a jelenetekből,
vagy a mai néző számára a mitológiai
utalások miatt követhetetlenek, a rendező
a Kart megfosztotta szövegétől, viszont
mozgásban aktívvá tette. A karvezető és a
jós szerepét összevonta, ezáltal a király
mellett állandóan ott áll egy olyan
alteregófigura, aki nem hagyja nyugodni
Kreont.

Ez a dramaturgiai átalakítás igen lát-
ványos, ugyanakkor gazdag asszociatív
tartalmú képi jelrendszerrel párosul. A tér
háromszintes, a szinteket lejtő köti össze.
A legalsó szint, egyben a nézőtér szintje
is, a magánélet szférája. A legmagasabb a
hatalmi szféra, a köztes szint a
hierarchiában is köztes szférát jelent. Az
előadás kezdetekor a legfelső szinten
megjelenik három szereplő, Kreon, az Őr
és a Jós. A legalsó szinten bevonulnak a
Kar tagjai, és a nézőtér első sora előtt
heverő, színpadszéles, összehajtogatott
vörös drapériát egyszerre modern és
kortalan zenére lassan kibontják és kite-
rítik a színpadon. A drapérián van egy
nyílás, abba, mint egy köpeny gallérjába
belebújik Kreon: a lepel óriási palást-ként
borítja, így mondja el a Kar első énekének
azokat a sorait, amelyek uralkodásának
kezdetét elevenítik fel. Berohan az alsó
szinten Antigoné és Isméné, elhangzik
veszekedésük pár mondata, miközben a
vörös leplet kétoldalt a Kar tagjai erősen
rázzák, s olyan a látvány, mintha Isméné
tajtékzó, viharos tengeren menekülne
valami elől. A lepel legfelső két csücskét a
zsinórpadlásról lelógó kötélre erősítik, így
a lepelnek különböző formát adnak: lehet
fal, vagy amikor Kreon benne van és
előredől, a szinteket összekötő lejtőkön ez
a lepel tartja meg, tartja fogva, béklyózza
a hatalom szintjéhez. Kreon időnként
kibújik ebből a lepelből: amikor
Antigonéval csap össze, vagy fiával,
Haimonnal vitázik, ekkor az alsó szinten
folyik a jelenet. Antigoné-



val való nagy jelenetében Kreon szinte
menekülne Antigoné igazsága elől, ám az
őket körülvevő tömeg, a Kar egyre
szorosabb gyűrűt fon köréjük, a király
ítélete nem lehet ebben a szituációban
más, mint a halálbüntetés. A barlang-
jelenet, Antigoné búcsúja az élettől a kö-
zépső szinten zajlik, a Kar tagjai magukra
húzva a vörös drapéria széleit, mint
ijesztő, ormótlan sziklaalakzatok veszik
körül Antigonét. Amikor a király meg-
látja Antigoné és Haimon holttestét, az
alsó szinten térden állva, mint egy jelképes
keresztet magára húzza, magára csavarja a
drapéria alsó részét, és elindul fölfelé,
egyre több és több drapéria csavarodik rá,
egyre jobban belegabalyodik a hatalmat
szimbolizáló anyagba. Már-már ledobná
magáról, ahogyan eldobná magától az
életét is, de megszólal legfelülről a Jós
szava: „ .. rád ma még / Más munka vár..."
És Kreon lassan, meggörnyedve elindul, a
legfelső szintről visszanéz az élesen
megvilágított holt-testekre. A kép és az
egész előadás szuggesztíven sugallja: a
jóra való hatalom is mennyi áldozattal
járhat!

Az előadás színészi szempontból is je-
lentős, a kisebb szövegritmikai problé-
máktól eltekintve hitelesen szólalnak meg
Szophoklész Trencsényi Waldapfel József
fordította sorai. A koncepció egyik kényes
pontja: a szinte némaságra kárhoztatott
Kar népként, tömegként szerepel. Ennek a
szerepnek a körvonalai megvannak az
előadásban, de igazából a keretek
nincsenek kitöltve, a megváltozott szerepű
Kar csak néhány ponton válik olyan súlyos
tényezővé, amilyenné a koncepcióból
adódóan végig lennie kellene.

*

A drámaadaptációk sorában megkü-
lönböztetett helyet foglal el a HVDSZ
Stúdió K Woyzeck előadása. Büchner
drámáját Fodor Tamás rendezte. Minde-
nekelőtt az különbözteti meg az amatőr
színházak, sőt a professzionista színházak
legtöbbjének előadásaitól, hogy benne a
megszokottól eltérő, más minőségű a
színészi jelenlét. Ezzel összefüggésben
más minőségű a színész és a néző, a darab
és a néző, a szerepek képviselte maga-
tartásformák és a néző viszonya is. Ennek
egyik és döntő tényezője az, hogy nincs
külön nézőtér és játéktér, a nézők
ugyanabban a térben állnak, sétálnak,
követik fizikailag is a szereplőket, ahol a
történet lejátszódik, ahol a színészek ját-
szanak. Azaz mellettünk, előttünk törte-

nik mindaz, ami a szereplőkkel megesik,
méghozzá a cselekedetek a maguk való-
ságában vagy csaknem úgy játszódnak le,
tehát igen erősen naturalista jellegű játék
folyik közvetlen közelünkben. Tocsogunk
Marie kiömlött mosóvizében, meglöknek
bennünket, visszalökjük a szereplőket,
mellettünk folyik Marie megerőszakolása,
és lábunknál vágja Marie-ba szinte teljes
élethűséggel kését Woyzeck, miközben
ömlik az asszonyra a vödör víz, vizes
vörös ruhája úgy tapad testére, mintha
vérben fürödne. Akaratlanul is részesei
leszünk a tetteknek, akár úgy, hogy
fizikailag hozzájárulunk, hiszen nekünk
dől Marie, és helyet adunk neki az
eséshez, előzékenyen utat engedünk az
ördögien sima modorú Kapitánynak,
felsegítjük a meggyötört Woyzecket újabb
orvosi kísérletre szolgáló erőpróbájához,
akár úgy, hogy nem teszünk semmit, nem
avatkozunk a játékba. Ördögi kettősség:
akár így, akár úgy, mindenképpen részesei
vagyunk a játéknak, és a darab erkölcsi
felelősségrevonása elől nincs menekvés.
Természetesen ebben a közegben a
színészek sem „játszanak" szerepet, egész
mivoltukban kell élniök figurájukat. Ázok
a szereplők, akik több szerepet is
játszanak vagy csak időn-ként
kapcsolódnak a játékba, mintegy nézőként
vegyülve el a tömegben, ugyan-úgy élnek
együtt a többi szereplővel, mintha aktív
játékban lennének. Nincs lazítás, nincs
kikapcsolás ebben a játékban, ezért a
nézők a passzív szereplők által is be
vannak kerítve, azaz a néző sem lazíthat.
Egymásra van utalva így néző és színész,
az előadást együtt hozzák létre.

*

Ez az előadás természetesen egy hosszú
alkotófolyamat eredménye; vívmányai,
formai és dramaturgiai megoldásai nem
vehetők át. Minden egyes együttesnek
magának kell megszenvednie, kialakítania
azt a stílust és játék-módot, mellyel
leginkább képes kifejezni mondandóját.
Ám éppen az a tény, hogy az utóbbi
években sokasodott a drámát különböző
módon megközelítő csoportok száma,
feljogosít arra a következtetésre: a
növekvő színház iránti igény kielégítésére
az eddigieknél nagyobb - és nem el-
képzelhetetlen, hogy az eddigiektől eltérő
szervezeti keretek között megvalósuló -
szerep várhat az amatőr színházi pro-
dukciók ra.

EÖRSI ISTVÁN

Woyzeck egy pincében

A Stúdió K elnevezésű színházi
alkotóközösség a nyolcadik kerületi IKV-
pinceklubban játssza szombaton és
vasárnap este Georg Büchner
szuperzseniális remekműtöredékét, a
Woyzecket. Kivételesképpen
beigazolódott az a bornírt közmondás,
amely szerint a jó bornak nem kell cégér
(a rossznak nem kéne), a jegyek
hónapokkal előre elkeltek. Minthogy jó
néhány műélvező ráadásképpen is
beszivárog, közelharcot kell vívni a
látványért és az élményért, jól kell tudni
helyezkedni, hogy szemfülesen fel-
ismerhessük a pillanatról pillanatra vál-
tozó helyzet lehetőségeit - egyszóval aki
korszerű erényeket tud felvillantani, azt
az eredmény kárpótolja fáradozásáért.

Függönnyel lezárt térségben várako-
zunk, a színészek a mi körünkben végzik
arcukon és ruházatukon az utolsó simí-
tásokat, még padok is vannak, jó helyet
kívánunk fogni, derűsen nézzük a függö-
nyön viruló roppant férfiasságú majmot.
Aztán elhúzzák a függönyt, kiderül, hogy
odabent a játék- és nézőtér, gyorsan
elhagyjuk gondosan kiválasztott he-
lyünket, és bezúdulunk a másik pince-
szobába. A nézők gyűrűjében kezdődik
meg az első jelenet Woyzeck és Marie
között a gyűrűn kívül reked a mutatvá-
nyos bódé, mely adandó alkalommal bolt
is - a Kikiáltó meg a Zsidó ide csődíti
majd olykor a közönséget, vagy leg-
alábbis azt a részét, mely az ott lezajló fo-
lyamatokra kíváncsi. Á játék súlypontja
fürgén futkározik, olykor egyidejűleg
több helyen is zajlik az élet, a nézőket
áthatják és körülfolyják az események.

Fodor Tamásnak, a rendezőnek alig-
hanem kapóra jött, hogy a Woyzeck tö-
redékben maradt; különösen boldogító
lehetett a számára, hogy a jelenetek sor-
rendje sem állapítható meg teljes tudo-
mányossággal. Így saját céljainak megfe-
lelően rendezhette el az anyagot: lépésről
lépésre végígmesélhette a történetet, és
eközben módot találhatott arra is, hogy a
feszültséget, a szimultán játékstílus
segítségével, a végletekig fokozza. Pél-
dául: miközben a szörnyeteg Doktor,
Mengelének ez az őse, aki emberkísérle-
tekkel mozdítaná elő a tudományt, és


