
azaz iskolát teremtettek. Ennek folyo-
mányaképpen hovatovább mindenféle
szócséplés lélektani drámának számít.
Margarida asszonynak sohasem volt
személyisége, így nem beszélhetünk ennek
széthullásáról. A nem létező dolgok nem
képesek csődbe menni. Az átlagember
nem tragikus hős, hiába hord revolvert a
retiküljében. A komikum lehetősége még
nyitva állna az efféle hősök előtt: ehhez
viszont vérnek kellene csörgedeznie derék
tanárnőnk ereiben. A szerző ezt az
apróságot megtagadja hősnőjétől,
preparátumot, életképtelen lombikhőst tár
elénk - s eme emberábrázolásbeli
fogyatékosságokat jó adag szenvelgéssel,
valamint olcsó szívgárdista szólamokkal
óhajtja pótolni.

Roberto Athayde darabját - mely az
Élettan két órában alcímet viseli - a
Várszínház mutatta be, Vámos László
rendezésében. Az előadás szalonképesen
modernkedő, helyenként az erőszakolt
aktualizálástól sem riad vissza. Margarida
asszony - Psota Irén - belép a színpadra,
tanárosan, szikáran, ráordít, a közönségre,
álljt vezényel, a nézők felpattannak,
jólnevelten és fegyelmezetten, mert ma
már minden valamirevaló színházbajáró
tudja, hogy ilyenkor illik felállni, mert
ugye: ez a sokkolás. A rendezés és a
színészi játék a továbbiakban is rendre
eleget tesz a comme il faut ízlésborzolás
és a divatos, de mégis mértéktartó
meghökkentés követelményeinek. Psota
Irén mindent megtesz, ami csak színészi
energiáiból telik. Az előadás arra is példa,
hogy gyönge darabból még a leghevesebb
beleélési kedv sem képes drámát
kovácsolni. A színésznő legjobb tudása
szerint küzd a figuráért, a színházi
csodáért. De amit látunk, nem tud igazán
megrendíteni.

Roberto Athayde: Margarida asszony (Vár-
színház)

Fordította: Szántó Judit. Rendező: Vámos
László. A rendező munkatársa: Vági Ferenc
és Csizmadia Tibor f. h. Díszlet: Csikós
Attila. Jelmez: Rimanóczy Yvonne.
Dramaturg: Lakatos Anna. Zene: Aldobolyi
Nagy György.

Szereplő: Psota Irén.

RÓNA KATALIN

Poliakoff Cukorvárosa
Debrecenben

Az előcsarnokban villódzó diszkófények,
üvöltő diszkózene, Mick Jagger óriásira
nagyított portréja. Az ifjúság zenéje,
ideáljának mindent értő tekintete. Ő érzi
csak igazán a titkot: milyenek a mai
fiatalok, mivé lettek a Beatles-nemzedék
lázadói. S ha úgy véljük, az istenített
zenész érzi a titkot, biztosak lehetünk
benne, hogy Stephan Poliakoff, a
drámaíró tudja is. Pontosan is-meri és meg
tudja adni a választ az ominózus kérdésre,
hisz maga is ifjú, e nemzedék tagjai közül
került ki, köztük nőtt fel. Ismeri, érti
érzésvilágukat, gondolataikat, cselekvési
körüket és sajátos mai drámájukat.

Ki is ez a fiatalember, akinek a nevét az
utóbbi években gyorsan kapta szárny-ra a
világhír? Poliakoff London legnevesebb,
legelőkelőbb magániskolájában, a
Westminster Schoolban tanult, majd egy
cambridge-i College falai közt folytatta
két éven keresztül tanulmányait. Így aztán
pontosan látta az angol fiatalság felső
rétegének életét, de tán megunta, tán
megérezte, hogy drámai anyagot csak a
köznapi életben találhat, szakított az
elegáns egyetemi világgal.

Poliakoff drámáiban azt a világot áb-
rázolja, amelyben él, kortársai és nyil-
vánvalóan saját problémáit szólaltatja
meg. S hogy önálló úton jár, saját talajt
keres, mutatja, hogy nem csatlakozott
egyetlen angol színházi társuláshoz sem.
Szinte ontja biztos színpadi érzék-kel
alkalmazott, szellemes párbeszédek-kel
építkező, nagyszerű szereplehetőségeket
kínáló drámáit, amelyek más-más módon,
de mindenkor napjaink valóságáról, a
kortárs fiatalok gondjairól, kétségeiről,
életviteléről szólnak. Sajátosan mai
világról, mai problémákról, amelyek, ha
részkérdések is, izgalmasan egyéniek,
széles látókörűek, mélységekig hatolnak.
Poliakoff drámái megjelenítenek egy
valóságréteget, nem fűznek hozzá semmit,
nem magyaráznak. Tanulságaikkal,
lényegükkel birkózzék meg a néző. A
valóságos értékek megfontolt, rideg
rendjébe illessze maga ezt az alap

jában véve felkavarni akaró, felkavar-ni
tudó világnézetet.

Poliakoff drámájának, a Cukorváros-nak
a hőse, napjaink hőse, egy vidéki rádióadó
zenei műsorának lemezlovasa. Hangját
ismeri és imádja minden háziasszony,
minden diáklány, minden áruházi
eladókisasszony. Műsorát áhítattal várják,
hallgatják valamennyien. Egyetlen
találkozásért sóvárognak mind-annyian.
Ostoba, bájolgó, gúnyolódó, viccelődő,
máskor nosztalgikus szövegei, amelyekkel
a harsogó zeneszámokat köti össze,
kapaszkodót, vigaszt, furcsa értelmet
jelentenek a magány-es, gondolatok
nélküli, sivár életformában tengődő
céltalan fiataloknak. Mit használ ki, mivel
kereskedik Leonard Brazil? A
céltalansággal, a tehetetlenséggel, a
magánnyal, az unalommal, a jel-
legtelenséggel, a szürkeséggel.

A szellemi nyomort használja ki, mi-
közben mélyen megveti ezt a kilátástalan
világot. Talán küzdeni próbál el-lene,
talán igyekszik emberszabásúvá formálni
környezetét, ám harca, ha egyáltalán
harcnak lehet nevezni játékát az
arcnélküliekkel, inkább csak kábítás.
Újabb álmok ébresztése, újabb remények
keltése. Szavai, ötletei, semmit-mondó
telefonjai ábrándokat táplálnak, csekély
vigaszul szolgálnak a vigaszt keresőknek.
Poliakoff Leonard Brazilja maga sem
hiszi, hogy kultúrát terjeszt, s miközben
teljes odaadással, elszántsággal, szívvel-
lélekkel veti bele magát egy-egy
rádióadásba, egész lényét adja egy-egy
közvetítésbe, pontosan tudja, hogy kiknek
szól, kikkel beszél. Pontosan érti, ez a
tömegkultúra közelebb áll a
kulturálatlansághoz, mint akár a leg-
alacsonyabb szintű műveltséghez. És
amikor egy végső ötlettel kitalálja az
„évszázad vetélkedőjét", szembe kell
találkoznia a csupa nagybetűs közön-
séggel. Látnia kell, kik is azok, akik érte,
a műfajért élnek. Látnia kell, hogy mivé
lett a hatvanas években még igazi emberi,
belső feszültségből, szükségletből fakadó,
valóságos indulatokat hordozó műfaj.
Mivé lett az a zene, amelyért érdemes volt
tenni, amely maga is cselekvésre
ösztönzött. Hogyan vált embertelenné, a
szórakoztatóipar sem-mit sem jelentő
részévé az alig egy év-tizede még élő,
társadalmi indíttatást hordozó zene.

Poliakoff hőse hol nosztalgikusan, hol
indulatosan, hol gúnyosan figyeli, mivé
vált körötte nemzedéke. S amikor ráébred,
hogy a vetélkedőn résztvevő



lány szenvtelen, megilletődött hangja
mögött micsoda lelki-emberi sivárság,
micsoda szellemi üresség tátong, gondol-
kodás nélkül búcsúzik az illúziótól, a
nosztalgiától. Megteszi az első lépést a
kisvárosi sikertől a valódi karrier felé, a
vidéki rádióállomástól a nagy fővárosi
rádiótársasághoz szerződik.

Leonard Brazil drámája a Beatles-
nemzedék jobb érzésű, tehetséges figu-
rájának drámája. Nem súlyos emberi
tragédia, ám annál jellegzetesebb. Polia-
koff saját szemléletének kettősségét
ábrázolja a lemezlovasban, hisz miközben
gyűlöli a túl népszerűvé vált műfaj
ostobaságait és annak eszközeit, minden
ízében érzi-tudja, hogy a fiatalok tömege
nő föl ezen a kultúrán, hogy akármilyen
szörnyű is, de igaz, hogy a fiatalság-nak
ez a része még saját ideáljainak se tudja
pontosan megmondani a nevét. Hogy
bármily hihetetlen, képes élet-nagyságú
bábokat alkotni rongyból, papírból, mert
úgy érzi, hogy szürke életében még ez is
tett, de legalábbis tevékenység.

Poliakoff drámájának ez a tisztánlátó
szenvedély, ez a tárgyilagos emberáb-
rázolás az erőssége. Jó dráma, amely
végre korunkról, napjainkról, annak jel-
legzetes problémájáról szól. Nem szenved,
és nem szenveleg, hanem valóságos képet
ad annak a társadalomnak egy fontos
rétegéről, amely a mi világunkban él,
amelynek döntő szerepe lesz a jövő
alakításában. És ezért lényeges szín-padi
mű a Cukorváros.

Balogh Gábor színpadi rendezésének
elsőrendű élménye a ritmus, a lemezlo-
vasra irányított száguldó tempó, a zenei
aláfestéssel nagyszerűen vezetett elő-adás.
Balogh Gábor olyan színészt talált
Leonard Brazil szerepére - talán éppen a
színészre választotta a szerepet -, aki
tehetséggel, ifjúi lendülettel, érzelmekkel
és értelemmel, valamennyi gesz-tusával
minden szempontból Poliakoff drámai
hősét teremtette meg. A lemezlovast
Cseke Péter játssza.

Leonard Brazil minden megnyilvá-
nulása kettős értelmű. Elementáris erővel
adja magát lemezlovasként a rádió-
adásokban, de mintha állandóan kívül-ről
figyelné magát, az észember tárgyi-
lagosságával rögtön a róla alkotott külső
véleményt is eljátssza. mikor senki sem
figyel rá, amikor kikapcsolja a mikrofont,
ott áll az elpazarolt tehetség ön-magában,
nemzedékében csalódott alakjaként. Cseke
Péter szerepformálásában

Leonard Brazil idegrendszeréig hatol.
Következetes tud lenni a belülről jövő
ábrázolásban, megszenvedi a lemezlovas
emberi alakját. Nem külsődleges esz-
közökkel, nem színpadi közhelyekkel él,
pedig a szerep nem egyszer csábít erre.
Úgy játssza szerepét, hogy eljut a keserű
szenvedélyig. Egyszerre indulatos és
felszínes, gúnyos és nosztalgikus,
kegyetlen és tréfálkozó. S amint elérkezik
Leonard Brazil drámájának
kiteljesedéséhez, amikor a lemezlovas-nak
is végleg meg kell értenie, hogy el-múlt a
Beatles-korszak igazi társadalmi töltést
hordozó ideje, amikor visszavon-hatatlanul
rá kell döbbennie, hogy ez a világ, ez a
fiatalság már nem képes arra az őszinte,
tettrekész szenvedélyre, mint elődei,
csöndes, iróniába fojtott nosztalgiával
játssza el a kor drámáját. Hogy aztán újult
erővel vesse magát az üres jövő
diadalútjára. Cseke Péter meggyőző
eszközei, a lemezlovas ellentétes ér-
zelmeinek megfogalmazásai kivételes
művészi erőről, tehetségről tesznek bi-
zonyságot.

A debreceni színház előadásában azon-
ban Cseke Péter belülről fakadó színészi
teljesítménye csupán magánszám marad.
Körötte ugyanis mintha nem is eleven
színészek mozognának, hanem élettelen
bábok. Bajza Viktória Nicolája érzéket-
len, jellegtelen és unott. Semmit nem tud
megmutatni Poliakoff arcnélküli nőalak-
jából, maga olyannyira arcnélküli. Zsolnay
András a hangját állandóan hallani vágyó
technikus figuráját a legrosszabb
értelemben vett ripacskodás eszközeivel
jellemzi. Vándor Éva Susan, Herczeg
Csilla Jane és Monori Balázs Mick
szerepét igyekszik megteremteni.

Szerencséje az előadásnak, hogy Po-
liakoff műve olyannyira öntörvényű, ke-
mény drámai alkotás, hogy a mostoha
színházi körülmények ellenére szinte
egyetlen színész magánszámaként is
erőteljes dráma tud maradni.

Stephan Poliakoff: Cukorváron (debreceni
Csokonai Színház)

Fordította: Bart István. Rendező: Balogh
Gábor. Jelmez: Szabó Ágnes. Díszlet: Dóra
Gábor. Zene: B. Tóth László.
Rendezőasszisztens: Várhidy Attila.

Szereplők: Cseke Péter, Zsolnay András,
Bajza Viktória, Vándor Éva, Herczeg Csilla,
Kiss László, Reil Zsuzsa, Monori Balázs.

PÓR ANNA

Ceremónia és rituálé

Új balett Győrött

„A színház rituáléja realizmusból és
misztikumból áll. Történéseken, moz-
dulatokon és szavakon keresztül . . . ki-
vételes, mindnyájunk által vágyott pil-
lanatokban, a csodát éljük át . . .", e val-
lomással nyújtja át Markó Iván a közön-
ségnek A z igazság pillanata, ceremónia és

rituálé Federico Garcíáért című új alko-
tását. Tudatosan megvalósított prog-
ramnyilatkozat ez, amellyel az előző
műveiben megkezdett úton továbbhalad a
színpadi összművészet, a „Gesamt-
kunstwerk" irányában.

Ezúttal már nem egy másik alkotó kész
művét költötte át táncos színpadi
látvánnyá, hanem egész estét betöltő
önálló alkotással, García Lorca emléké-
nek hódoló misztériumjátékkal fogalmazta
meg saját szuverén Lorca-képét a rendező-
koreográfus Markó Iván. A saját Lorcáját .
. . nem a napjaink irodalomtörténetében
fokozatosan kialakuló Lorca-képet, vagy a
mások belső látásában egyénien
megformált képet kapjuk Markó Ivántól.
Humánumot hirdető prófétai hevülettel
keresi Markó „a piros betűs" ünnepek
színházi mágiáját, és legjobb pillanataiban
meg is találja. E művében Lorca nyomába
szegődve keresi annak örökké kutatott
titkát, a „duendé"-t, a művészi alkotás
megszületésének kifürkészhetetlen
csodáját, a nagy alkotót és a daloló öreg
cigányaszszonyt egyaránt megszálló vagy
cserben-hagyó titokzatos démont, a
művészetet teremtő pillanat
megfoghatatlan, el-emésztő izzását.

A bemutatott műben, Az igazság pil-
lanatában hegyek-völgyek váltakoznak; a
kimagasló csúcsok, az igazi művészi
pillanatok akkor születnek, amikor a
szenvedéllyel áradó közlési vágyhoz si-
kerül megteremteni a megszerkesztett
koreográfiai formákat is. Noha Markó
szuverén alkotásán eleve semmiképpen
sem kérhetjük számon magát Lorcát, a
legszebb művészi kifejezések különös
módon mégis akkor teremtődnek meg,
amikor egy-egy tömören megfogalmazott
koreográfiai költeményben sikerül
megidézni Federico García szellemét, és
csodálatosképpen ugyanakkor fedezzük


