tek, ahol a tréfákban kissé feloldódó aszszonyt kell megformálnia.
Cherubin „mitikus alak", „szimbólum" mondja
róla
Kierkegaard.
Kielégíthetetlenül vágyik az egész női
nemre. Ritkán látunk ma már lányt fiúszerepben. Hogy itt miért fontos ez, arra a
magyarázatot megint Kierkegaard, a mű
mindmáig autentikus értelmezője adja: „a
kívánás annyira meghatározatlan, a tárgy
oly kevéssé külön-vált, hogy a megkívánt
androgün [két-nemű] módon időzik a
kívánásban, mint ahogy a növény életében
is a hím-nem és a nőnem ugyanabban a
virágban található meg. A kívánás és a
megkívánt úgy egyesül ebben az
egységben, hogy mindkettő neutrius
generis
[semleges-nemű]."
Mivel
mindenkit egyformán akar, legyen az
Fanchette, Suzanne vagy keresztanyja, a
grófné, soha nincs érzelmeinek konkrét
alanya, ezért a vágy örök. A szélsőséges,
erotomán lelkiállapot a csinos, lányos figurában csak nagy
erőfeszítésekkel hozható felszínre. A
pályakezdő színésznőnek, Újhelyi Olgának női mivolta átsüt a „fiúság"-on. Ha a
kamaszos „mindenkiszeretést" nem is
valósítja
meg elsöprő erővel, a
melankóliát, amelyet vágyai beteljesíthetetlensége miatt érez, igen.
A mellékszereplők, Csák y Magda,
Simor Ottó, Korcsmáros Jenő, Kóti Árpád
elkerülték a karikatúra harsányságát, jó karakterfigurákat mutattak fel.
Külön említést érdemel Vércse Bori
Fanchette-ként. A groteszk különleges
légkörét varázsolta a színpadra.
Hogy jó lenne űzöttebb, zaklatottabb
Figarót is látni? Búsabb, emberi drámát is
sejtető grófnét? Még finomabbra csiszolt,
egymást kiegészítő, magyarázó jellemeket
és jeleneteket? Tragikum és komikum
pontosabban adagolt egyen-súlyát? Persze.
Azt is. Majd, egy másik városban, egy
másik előadáson, talán.
Akkor sem az összevetésből adódó esetleges elmarasztalás lehetősége miatt.
Csak a darab sokrétűségének bizonyságául. Addig örüljünk annak, hogy a
debreceni előadás végre üdítő színházi
este.

DEÁK ATTILA

Színház
a Kőfaragó utcában
Ljubica, többes szám első személy

Szinte észrevétlen csöndben, minden
nagyobb csinnadratta nélkül nyílt meg a
józsefvárosi Kőfaragó utcában a Reflektor
Színpad. Mecénásának - a budapesti
művészeti hetek igazgatósága - tervei
szerint nem valami exkluzivitás, manapság gyakori elitizmus divatjának
akarnak hódolni. Évente, a művészeti
hetek sorozatában vállalkozó szellemű
művészekkel együttműködve, a munkásélet és napjaink legégetőbb problémáit
kívánják színpadra vinni. Ezért is kapta a
Reflektor nevet: reflektorfénybe állítani
aktuális témáinkat.
A kevés szcenikai lehetőséggel rendelkező tenyérnyi színpadra első bemutatóként monodrámát választottak. A
monodrámák korát éljük, hódít színpadjainkon. Vázlatosan felrajzolva az utóbbi
tíz év hazai bemutatóinak elkápráztató
ívét, Popriscsintől jászóné, Deák Médeán
keresztül Charlotte von Steinig, elmondható, hogy hihetetlen nagy a felelőssége a vállalkozóknak. A színjátszó
képesség sajátos próbája a monodráma.
Nem baj, ha színészeink ki akarják próbálni, mire képesek, revideálni az önmagukra rátapadt sablonokat.
Sütő Irén élt ezzel a lehetőséggel. Lefordította Milenko Vučetić jugoszláv író
Búcsúvacsora című monodrámáját, melyet a
Reflektor Színpad műsorára tűzött. A mű
eredeti címe: Ljubica, többes szám első
személy. Évekkel ezelőtt a belgrádi Atelje
212 Színház százas szériájú sikersorozata
volt.
Búcsúvacsora hangulata fogadja a nézőt,
amikor a tenyérnyi színpadon keresztülmenve helyet foglal a nézőtéren. A
színpadon H-alakúra összetolt asztalok
állnak: fagyöngyökkel, fenyőgallyakkal,
tömzsi
gyertyákkal
feldíszítve.
Tekintetünk belekapaszkodik a drapériahalványpüspöklila színébe.
Beaumarchais: Figaro házassága (debreceni abroszok
Csokonai .Színház Hungária Kamaraszínháza)
Eljátszadozunk a gondolattal: a búcsú egy
Fordította: Illyés Gyula. Díszlet és jelmez: kicsit az elmúlást is jelenti, rokon a haKőrösi Sándor, Rendezte: Sándor János.
lállal. A kék és vörös keveredése a félSzereplők: Barbinek Péter, Hőgye Zsuzsa,
Cseke Péter, Bessenyei Zsófia, Csáky Magda, öröm és félgyász színe: legtalálóbb a lélek
Kóti Árpád, Vércse Bori, Újhelyi Olga, fájdalmas érzésének hangulatához. Ezért
Simor Ottó, Korcsmáros Jenő, Pagonyi is lehet már az előadás kezdete előtt
Nán dor, Sárady Zoltán.
megállapítani:
Götz
Béla
díszlete
telitalálat!

A play backből kicseng a poharak zaja,
ünnepi a hangulat, már elkezdődött a
búcsúvacsora, és ekkor kicsit megkésve,
szorongva belép Ljubica! Még semmit
sem tudunk róla, de Sütő Irén
atmoszférateremtő képességével megcsillantja a drámai hangulatot. Félénken
biccent, legszívesebben visszafordulna, de
meghatódik a díszített asztal látványától, s
a neki fenntartott székre le-dobja fehér
hárászkendőjét, majd lopakodva a
„többiek közé" kéredzkedik.
Megmosolyogni való a géphang darálta
három köszöntő; paródiája annak, hogy
mennyire
szeretünk
szokványos
frázisokkal nekrológokat gyártani. Ljubica szintén közhelyekkel válaszol s közben emlékezik: élete megújuló és megújító küzdelmekkel, de mindig közösségben
telt el. Az író a valósággal történő
birkózásban kicsit belefeledkezett a közhelyekbe, nehezen tud drámai hangulatot
teremteni. Köznapivá egyszerűsödik,
banálissá változik a szocializmus hibáinak „ostorozása". A közönség - bár
visszafogottan - már-már lubickol a társadalmi mozgást kísérő negatív jelenségek felsorolásában. Megkérdőjelezendő
az a kritikusi megállapítás, amely Gorkij
Anyájának, Brecht Kurázsi mamájának
rokonához hasonlítja Ljubicát. Ennyi
lenne csak egy forradalmi, egy drámai
hősnő? Mit is mond el ez a belgrádi
nagyüzem vasmunkásnője? Mindent, amit
az író úgy érzett, hogy egy munkásasszony monológjába belefér. Minden
megvan ebben a Ljubicában, ami a
zsurnalisztika epikus szintjén elmondható.
A monodráma szigorú műfaj : „gyurmája" hamar megkeményedik! Kell, hogy
hordozzon „drámai" mondanivalót, ennek
hiányában
epikussá
válik.
A
monodrámában a színész egyedül van a
színpadon, magára hagyatkozva. Több
szereplős drámánál a színészek és a nézők
között, valamint az egész szereplő-gárda
viszonyában jön létre az interakció. A
monodráma akkor jó, ha a színész
nemcsak a nézőkkel teremti meg a
kölcsönös egymásra hatást, hanem az
általa megjelenített „szereplőkkel" is, akik
éppen e sajátos interakció következtében
válnak plasztikussá. Megengedhetetlen
ennek a „fázisnak" az elhagyása! Az
elmesélés kiiktatja a katartikus erőt.
Ebben a modern, one act play formában
íródott műben csak a külső héj lát-szik
felnagyítva, az igazi dráma nem kerül
reflektorfénybe. Mégis, a csöndben
eltáskásodnak a szentek, és szinte együtt

KROÓ ANDRÁS

A huszonegyedik évad
Az Egyetemi Színpad múltja és jelene

Sütő Irén a Búcsúvacsora című monodrámában (Reflektor Színpad) (MTI fotó - Horvát Éva)

„zsolozsmázik" a nézőhallgatóság Ljubicával.
Mi a titka a kétségkívül magával ragadó előadásnak? Ljubica belső perlekedései között megcsillan a valóság:
amikor szeretettel beszél az őt elhagyó
férjéről, kiül arcára a káröröm, hogy
férjét is elhagyta a másik nő. Itt a
sematizmus ünnepi kendőjének eresze
alól szentenciákat osztogató proletárasszony igazán hús-vér figura. Érzékeltetni tudja, hogy a szocializmus „makromozgásának" nagy lendületében elfelejtkeztek a „mikróról". Most sem a
boldog és felelőtlen munkabírását sírja
vissza, valójában már tudja: „az ember
életének addig van értelme, amíg a másik
embernek szüksége van rá!" Nem kapni
szeretne, csak azt hallani: „Maradj,
Ljubica, szükségünk van rád!" Ő is tudja,
hogy ez lehetetlen, de ha mondanák,
egész másképp tudná kezdeni nyugdíjas
életét. Ljubica megijed a „katatón
magánytól", a közösségben élő ember
hátországát veszíti el. Kár, hogy az
elidegenedésnek ez a halvány sejtetése
nem fogalmazódik meg erőteljesebben.
Ljubica az idők végezetéig mesélhetne: oly jó visszahallani, elmerengni, el-

andalodni, nosztalgiázni „ledolgozott"
életünkön. Szerencsére az ökonomikusra
fogott rendezés - Karinthy Márton
munkája - csak hatvan percig engedi elkalandozni gondolatainkat. Apró, de
jelentős rendezői ötlettel az előadás végén meghajló Sütő Irén mintegy szétlebbenti a hátsó takaró függönyt és a
búcsúvacsora „maradékainak" elfogyasztására invitálja a publikumot. Ekkor értjük meg: mit jelent 1978-ban, a Kőfaragó
utcában monodrámát játszani. Elkezdődik a beszélgetés a nézőkkel - minden
este más formában és tartalommal.
Sütő Irén Ljubica alakját a szerepnél is
erősebb lobogással kelti életre. Emberformálásának ereje mögött fegyelem
és művészi tudatosság húzódik. Sikere a
tartózkodás fátylán szűrődik át: nem
olcsó könnyhullatással kacérkodik, hanem az emberi-asszonyi végső magány
érzékletesen szép kifejezését hiteti el.
Ritka szép pillanatai vannak, amelyek
elsöprik az epikus részek monotonságát.
Milenko Vučetić: Búcsúvacsora (Reflektor Színpad)
Fordította: Sütő Irén. Zenei összeállítás:
Prokópius Imre. Díszlet: Götz Béla. Jelmez:
Vágó Nelly. Rendezte: Karinthy Márton.
Szereplő: Sütő Irén.

Nemrégiben ünnepelte az Egyetemi
Színpad fennállásának 20. évfordulóját. A
jelentős eseményről több sajtóorgánum
tudósított, és sokan láthatták a tele-vízió
megemlékezését a Fiatalok órájában.
Az Egyetemi Színpad, bár viszonylag
rövid ideje működik, nagy múltra visszatekintő intézmény. Körülbelül egy évtizeden át, az ötvenes évek végétől a hatvanas évek végéig a színházi érdeklődést
folyvást ébren, sőt mondhatnánk:
izgalomban tartó „kulturális sejt" volt,
meglehetős autonomitással, önállóan kinevelt közönséggel, eredeti műsorpolitikával. A hetvenes évekre azonban a
Színpad kulturális lendülete megtört,
élenjáró szerepét elvesztette, de ami a
legfontosabb: bázisa, a színház körül
szorgoskodók hada megkisebbedett, közönsége alkalmivá vált.
Hogyan volt a hőskorban, amelyet ma
már aranykornak látunk ? Mi volta titka ?
És legfőképpen: mik a jövő feladatai?
Ezekre a kérdésekre kerestük a választ
az Egyetemi Színpad régi és jelenlegi
irányítóival, Petur István volt igazgatóval,
Surányi Ibolya volt irodalmi szerkesztővel, Bánhegyi Sándorral, az ELTE
Közművelődési Titkárság vezetőjével és
Horváth Árpáddal, a Közművelődési
Titkárság Egyetemi Színpadának vezetőjével beszélgetve.
Első kérdésünk Petur Istvánnak, a
Magyar Rádió Ifjúsági Főosztálya helyettes vezetőjének szól, aki 1958-tól
1966-ig volt az Egyetemi Színpad igazgatója.
- Hogyan alakult meg a Színpad, ki vagy kik
hívták életre, és milyen cél lebegett irányítói
előtt?
- Az Egyetemi Színpad megalakításának

gondolata még az ellenforradalom előtti
időkből származik. Az egyetem akkori
vezetői, nagyon helyesen, úgy ítélték
meg, hogy egy olyan nagy egyetemnek,
mint
az
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem, feltétlenül szüksége van
kulturális központra, amely szervezője
lehet az egyetem kulturális életének. Az
új létesítmény számára a kihasználatlan
piarista kápolnát alakították át.

