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Pódium vagy színház?

A Radnóti Miklós Színpad
második évada

Az 1976-ban újjáalakított Radnóti Miklós
Színpad új művészi profillal jelentkezett.
Alapvető feladatát megőrizve változato-
sabb, sokrétűbb műsorpolitikát alakított ki.
Az újítás lényege: a költészet patronálása
mellett lehetőséget biztosít a ritkán
játszott, mostoha műfajoknak, az
összeállított műsorok mellett az önálló
színházi előadásoknak - a pódiumszín-pad
mellett a színháznak.

Évadtükör

A műfaji sokszínűség tudatosan vállalt
művészi program. Az új profilú műsor-
terv gerincét a kortárs szocialista dráma-
irodalom olyan művei alkotják, amelyek
műfaji sajátosságaik miatt alkalmasak a
kamaraszínpadi megvalósításra. (Mar-
cinkevicius: A székesegyház, Miroslav
Stehlik: A bizalom vonala, Ion Baieşu: Az

eltűnt értelem nyomában, Paul Everac:
Néhány hamis pofon.) Helyet kapnak a
színház új arculatában a mai magyar
szerzők művei is (Békés József: Vonalra

várva, Görgey Gábor: Mikszáth különös

házassága), valamint a klasszikus alkotások
(Dosztojevszkij: Szegény emberek,

Szophoklész: Trakhiszi nők). A repertoár
műfaji szempontból változatos képet
mutat: eposz, két egyfelvonásos, kama-
radarab, monodráma, naplójáték, levél-
regény-adaptáció, görög tragédia.

Hogyan sikerült az új törekvés művészi
megvalósítása az 1977-78-as évadban? Az
idei nyolc bemutató közül négy a régi
profilnak megfelelő irodalmi összeállítás:
Muszáj-Herkules (Ady-műsor), A min-
dennapok titka (Szovjet Irodalom élő
melléklete), Közhelybenjárás, Volt egyszer
egy kabaré. Az új típusú bemutatók száma
szintén négy, s ez azt igazolja, hogy a
színház művészeti vezetése egyensúlyban
tartja a pódiumszínpadi összeállításokat az
új műfajú előadásokkal. Ezúttal - az új
megnyilvánulásoknak kijáró figyelemtől
sarkallva - a színházi előadásokat
értékeljük.

A székesegyház
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom
60. évfordulójára bemutatott darab -
színházi felfedezés. A kortárs litván költő

eposza irodalomtörténeti ritkaság. A
Radnóti Miklós Színpadé az érdem, hogy
vállalva a szokatlan feladat kozkázatát,
színre vitte ezt az eposzi remeket.

„Irigyeltem azokat a népeket, amelyek-
nek volt nemzeti eposzuk, volt nemzeti
könyvük, s azokra a történelmi katakliz-
mákra gondoltam, melyek bizonyára
megsemmisítették a litván eposz
valamiféle kezdeményeit." Justinas
Marcinkevicius a finn Kalevala és az észt
Kalevipoeg lefordítása után írta meg
öntörvényű drámai trilógiáját, amely
egyetlen nagylélegzetű eposzfolyam. A
trilógia záródarabja az 1970-ben
keletkezett A székesegyház.

Marcinkevicius talált egy sokrétű, gaz-
dag szimbólumrendszert, amelyre egész
eposzát felépíthette. A Vilnius városában
1782-ben épülő székesegyház - jelkép.
Jelképe a szépségnek, a művészetnek, a
társadalmi haladásnak, az élet egyszeri és
megismételhetetlen csodájának. A szé-
kesegyház eszméje végigvonul az egyéni
sors és a történelem menetén.

Az első rész: a művész drámája. A ha-
talomnak kiszolgáltatott tehetség, a mű-
vész küzdelme az önmegvalósításért,
egyénisége székesegyházáért. A második
rész: a nemzet drámája. A cselekmény
valóságos történelmi eseményeken alap-
szik: Litvániában 1782-1794 között --a
francia forradalommal egy időben --
felkelés és szabadságharc zajlott le. A mű-

vész magányos kudarcai után jut el a
felkelők közé: egyéni sorsa összefonódik a
nemzetével. A jelkép kiszélesedik: az
egész haladásért küzdő nép szimbóluma
lesz. Modern XX. századi Kalevala ez a mű,
az élet értelméről és céljáról.

Gosztonyi János költői rendezésében
erőteljes drámai alkotás született, amely
kivételes színházi élménnyel ajándékoz
meg. Az elismerés és a siker az előadás
minden résztvevőjét illeti. (Szabó Kálmán,
Keres Emil, Petrozsényi Eszter, Jancsó
Adrienne, Szigeti András, Som-hegyi
György.) A nagy formátumú fő-szerep
terhe Joós Lászlóé, aki nagy szug-
gesztivitással játssza a forradalmár mű-
vészt. A sokféle szerepben működő kar
összehangoltan tolmácsolja Bojtár Endre
és Tandori Dezső kitűnő fordítását.

Szegény emberek

Az évfordulónak köszönhetjük a Radnóti
Színpad másik kiemelkedő előadását,
amely az orosz klasszikus gyöngy-
szemek egyik ritkaságát vitte színpadra.
A Szegény emberek megrendítő levelei a
megalázott, igaz emberiség védelmében
íródtak. Dosztojevszkij első jelentős si-
kerét hozta a regény, amely két ember
egymás után sorjázó leveleinek gyűjte-
ménye. A színpadra alkalmazó Gosztonyi
Jánosé az érdem, hogy az adaptációból
dráma született a színpadon.

Két szegény ember él egymás szom-

Szophoklész: Trakhiszí nők (Radnóti Miklós Színpad). Déianeira: Pécsi Ildikó



szédságában: egy férfi és egy nő. Egy
öregedő kishivatalnok és egy fiatal árva-
lány. Magányosságukban, elesettségük-
ben kezdenek levelezni egymással. A le-
velek, amelyeket váltanak, nem a szere-
lemről szólnak, hanem a szegénységről.
Á bőrre tapadó nyomorról, a vérbe-
idegekbe ivódott kiszolgáltatottságról, az
embert eltorzító létbizonytalanságról. A

Szegény emberek hősei megalázottak és
megszomorítottak, mint az azonos című
regény szereplői - mint Dosztojevszkij
valamennyi hőse.

Az öregedő férfi, Makar Gyevuskin az
orosz irodalomból jól ismert csinovnyik.
Ő Gogol Köpönyegének megfélemlített
kisembere, Csehov elbeszéléseinek vissza-
térő alakja. Dosztojevszkij ábrázolásában
a jó szándékú együgyűség, az önfel-
áldozó emberség még védtelenebb, még
kiszolgáltatottabb a világ farkastörvé

nyeivel szemben. Gyevuskin megnyo-
morítva tűri, hogy elveszítse egyetlen
örömét, a törékeny árvalányt. Varvara
nem szerelemből, hanem kényszerű ki-
szolgáltatottságból megy férjhez gyerek-
kori csábítójához. A létminimumért adja
el magát: egy falat kenyérért, egy órányi
szabad lélegzetért. Ez a legkeményebb
kritika a kor társadalma ellen: a nyomor
mélyén élők a létfenntartáshoz szükséges
alapot is csak önmaguk áruba bocsátásá-
val kaphatják meg. Varvara a Szonyák
testvére - ő nem utcai járókelőknek,
hanem egy távoli sztyeppe urának szol-
gáltatja ki magát.

Kegyetlen, megalázott emberségű mű
szólal meg a Radnóti Miklós Színpadon
Bencze Zsuzsa értő-összefogott rendezé-
sében. A keresetlen stílusú, nyers őszin-
teségű, megrendítő lírájú levelek két
ember tragikus sorsát jelenítik meg.

Olyan drámai hitelességgel, amely pár-
beszéddé oldja a monológokat, aktív
kommunikációs kapcsolattá teszi a
passzív levélváltást.

A kétszemélyes darab súlya a két ki-
tűnő szereplőn nyugszik. Keres Emil
csinovnyikalakításában furcsa, izgalmas
színeket kever: sötét kontúrú elkesere-
dést, naív derűt, ártatlan együgyűséget,
tiszta lírát és groteszk, gogoli humort.
Venczel Vera a mindenkor kiszolgálta-
tottak, a mindig megalázottak riadt szép-
ségű szimbóluma. Sorsa példázat, szo-
morú szemű alakja vád ebben a líraian
szép előadásban.

Trakhiszi nők

Szophoklész ritkán játszott művének, a
Trakhiszi nőknek magyarországi ős-
bemutatóját a Radnóti Színpadnak kö-
szönhetjük. Az ókori tragédiák próbája az
idő. Minden újraolvasásuk, újrajátszásuk
azt bizonyítja, hogy nyomtalanul múlt el
felettük a sok század: elevenek, aktuálisak
ma is.

A fiatalkori Szophoklész-mű a Hérak-
lész-mondakör egyik motívumát dolgozza
föl: a hős kegyetlen-kínos halálát, a
mitológiai Nessus-ing átkát. A mítosz
azonban csak keret, ürügy egy alapvető
emberi tulajdonság ábrázolására. A
pszichológiai pontossággal motivált
indulat - a féltékenység. A női
féltékenység. A tragédia középpontjában a
férfi és a nő összecsapása áll. A szerkezet
érdekessége, hogy a két főszereplő
valójában nem is találkozik egymással.
Héraklész hitvese, Déianeira öngyilkos
lesz, mire férje hazatér, testén az
átokvégzetű inggel. A mítosz szabályai
szerint a hős az isteni jóslatnak
megfelelően hal meg, de vesztét felesége
féltékenysége okozza. A főszereplő nem
Héraklész, hanem Déianeira. A
Trakhiszban várakozó, vágyakozó hűséges
hitves, akinek férje idegen városokat és
idegen asszonyokat ostromol. Déianeira
minden eszközzel harcol szerelme
visszahódításáért. Épp ez a „minden
eszköz" okozza végzetét. Asszonyi
praktikák csábos ajándékaként, tudatlan
babonák vágykeltő talizmánja-ként küldi
urának a Nessus vérébe mártott, halálos
átkú inget. Déianeira vétke nem a
gyilkosság, hanem a féltékenység. A
szerelemféltő asszonyiság drámája a
Trakhiszi nők.

Szophoklész életműve azért friss, mai
valóságtartalmú és lélektani hitelességű,
mert drámáiban az isteneknek kiszolgál-
tatott ember valójában a saját ösztönei-nek
van kiszolgáltatva. A görög monda-

Keres Emil (Makar Gyevuskin) Dosztojevszkij Szegény emberek című egyfelvonásosában (
MTI fotók)



világ héroszait, a tragédiák kothurnuszos
szereplőit hús-vér emberi indulatok és
ösztönök mozgatják. Ezért lehet és kell is
ezeket a tragédiákat - a díszlet- és
kosztümjelzés ellenére mai nyelven, mai
kifejező erővel játszani. Ahogy a Radnóti
Színpad társulata teszi Bencze Zsuzsa
rendező irányításával. Élén a főszerepet
alakító Pécsi Ildikóval, akiről sokszor
megírtuk, hogy alapvetően tragikai alkat.
Euripidész sugárzóan okos Helenéje után
most egy egészen más asszonyt kell
megformálnia: a szerelemben vakot, a
szenvedélyében esztelent, az ösztöneiben
bizonytalant. Teszi ezt sokszínűen,
mozzanataiban árnyaltan, váltásaiban
pontosan, igazi tragikai fenséggel. Nagy
formátumú Bessenyei Ferenc Héraklésze,
kínjai, szenvedései, átkai szinte szétfeszítik a
szűk tér kereteit. A színpad mérete okozza,
hogy a trakhiszi nők kara kis létszámú, de
arányosan elhelyezett, jó mozgású, szép
artikulációjú. A zenét antik illusztrációként
és modern asszociációként a Tolcsvay-
együttes szolgáltatja.

Merész vállalkozás kamaraszínpadon
görög tragédiát játszani, hiszen a nagy
létszámú kar, az arénaszerű színpadtér
jellemezte e művek korabeli előadásait. A
Radnóti Színpad szokatlan bemutatójának
sikere, a színpadi megoldás egyszerűsége
épp azt bizonyítja, hogy Szophoklész művei
- az Antigoné éppúgy, mint a Philoktétész -
valójában kamaradrámák: néhány ember
sorsdöntő, tragikus össze-ütközése.
Néhány hamis pofon

A Radnóti Színpad elemzésünk szem-
pontjából idei utolsó bemutatója a kor-társ
román szerzők budapesti bemutatkozása.
A stílusában, írói törekvéseiben lényegesen
eltérő két egyfelvonásos a szomszédos
szocialista ország drámáira hívja fel a
figyelmet.

Ion Baieşu, Az eltűnt értelem nyomában
szerzője a középnemzedék tagja. Íróként
és újságíróként egyaránt ismert. Egy-
felvonásosa abszurd pillanatkép: a sze-
mélytelen Nagyfőnök előszobájában való
várakozást villantja fel. Az emberi értelem
nyomát kutató kérvényezők - a 99 éves
Ökölvívó, a Mezítlábas Lány, a Nyomorék
és a Maszek-Kém - a hivatali apparátus
akadályába ütköznek : a vezető titkár-nőbe
és a hivatalnokba. Akik kávét főznek,
kérdőíveket osztanak, vécépapírt
stempliznek. Egyszóval úgy dolgoznak,
mint egy valódi hivatal valódi alkalma-
zottai. Csak az elfoglalt Nagyfőnökhöz

nem engedik be a várakozókat. Mert
Baieşu kafkai ihletésű világában a hivatali
ajtó mögött nincs senki. A kérvényezők
egy személytelen hatalom kiszolgáltatott-
jai, a lét szorongó bizonytalanságának
groteszk képviselői.

Baieşu sziporkázó szócsatákkal oldja a
morbid szituációt. Egyfelvonásosa az
abszurd miniatűr remeke, amelyet nagy-
szerű színészi alakítások tesznek hitelessé.
Huszár László az abszurd játék kitűnő
ismerője. A pirandellói groteszkhez közelít
Simon Péter és Fenyő Ervin alakítása.
Kellően abszurd Sólyom Ildikó, Thirring
Viola, Joós László játéka is. Gosztonyi
János jó ritmusú rendezése a morbid
játékosságot hangsúlyozza.

Felemásra sikerült a másik román
egyfelvonásos színpadi megvalósítása.
Paul Everac Néhány hamis pofon című játéka
kétszemélyes kamaradarab. Egy még nem
idős (de már nem fiatal!) férfi és nő vélet-
len találkozásáról szól, akiknek talán ez az
utolsó lehetőségük. A színpadon azonban
egy fiatal férfi és egy fiatal nő mondja a
mondatokat, s ettől hitelét veszti a játék
eredeti konfliktusa. A szituáció-
építkezésen, a szellemes párbeszéden, a
darab csattanóján francia hatás érvénye-
sül, amelyet a rendezés jobban kihasz-
nálhatott volna. Dobai Vilmos szereposz-
tása sem szerencsés, nemcsak az említett
korkülönbség miatt, hanem mert a két-
személyes játék mérlege két egyenlő súlyú
szereplőt kíván. Harsányi Gábor
sziporkázó, árnyalataiban pontos szerep-
építését nem tudja ellenpontozni Dőry
Virág fakó, színtelen, gyenge artikulációjú
alakítása.
Évadértékelés

A működésének második esztendejébe
lépő színház új művészi profilja tehát
gazdag lehetőség. Előnyösen használja ki a
rendelkezésére álló színpad térbeli
adottságait. Lehetőséget ad a társulat
tagjainak, hogy a pódiumművészet mellett
drámai műfajokban is kipróbálják
tehetségüket (például Pécsi Ildikó a
Trakhiszi nőkben, Győri Franciska a
Mikszáth különös házasságában, Joós László
A székesegyházban). Az új művészi profil
előnye megmutatkozik a tájolásban is. Az
ország különböző helyein játszó Radnóti
Színpad a versműsorokon kívül újabban
önálló színházi előadásokkal is
vendégszerepel (Szegény emberek, Mikszáth

különös házassága).
A színház új művészeti törekvéseinek

legnagyobb értéke, hogy műsorpolitiká-
jával a magyar színházi élet egész reper-

toárját gazdagítja. Lehetőséget ad a szo-
cialista dráma ,értékeitől a színháztörténeti
érdekességekig olyan művek bemu-
tatására, amelyek műfaji sajátosságaik
miatt sohasem kerültek volna nagyszín-
házi előadásra. E miniszínház létrejötte
tehát új színnel gazdagítja a magyar
színházi struktúra egészét. Ha a Radnóti
Miklós Színpadról azt mondjuk, pódium-
színpad, ma már keveset mondunk. A szó
jó értelmében: színház.

Marcinkevicius: A székesegyház (Radnóti
Színpad)

Fordította Bojtár Endre és 'Tandori
Dezső. Zenéjét szerezte és összeállította: Novák

ános. Rendező: Gosztonyi János. Dramaturg:
C e l l á n Ágnes. Díszlet: Makai Péter és
Meluzsin Mária. Mozgás: Köllő Miklós.

Szereplők: J o ós László, Szabó Kálmán,
Csíkos Gábor, Verdes Tamás, Fenyő Ervin,
Somhegyi György, Szigeti András, Baracsi
Ferenc, Petrozsényi Eszter, Jancsó Adri-
enne, Huszár László, Dőry Virág, Hőgye
Zsuzsa, Liska Zsuzsa, Thirring Viola, Csák
György f. h., Simon Péter, Szalag Imre,
Zala Márk.

Dosztojevszkij : Szegény emberek ( Radnóti
Színpad)

Fordította: Guthy Erzsébet. Színpadra
alkalmazta: Gosztonyi János. Rendező:
Bencze Zsuzsa. Díszlet: Csikós Attila. Jelmez:
Meluzsin Mária. Zenéjét összeállította: Novák

ános. Szereplők: Keres Emil, Venczel
Vera.

Szophoklész: Trakhiszi nők (Radnóti Színpad)
Fordította: Kardos László. Rendezte: Bencze

Zsuzsa. Zene: Tolcsvay Béla és együttese.
Díszlet: M e l o c c o Miklós. Jelmez: Meluzsin
Mária és M e l o c c o Miklós. Mozgás: Árva
Eszter.

Szereplők: Pécsi Ildikó, Bessenyei Ferenc
m. v . , Fenyő' Ervin, Győri Franciska,
Huszár László, Thirring Viola, Liska Zsu-
zsa, Petrozsényi Eszter, Kamondy Ági,
Zala Márk, Simon Péter, Eörsi Kati.

Ion Baieşu: A z eltűnt értelem nyomában (Radnóti
Színpad)

Fordította: Házár György. Rendező: Gosz-
tonyi János.

Szereplők: Sólyom Ildikó m. v., Fenyő
Ervin, Huszár László, Joós László, Simon
Péter, Thirring Viola.
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