
„csak" felmondani a színpadon - sok
zenei és hangeffektust alkalmazott. Az
operaáriákat éneklő Hernyó, a jégrevü
szólótáncosait parodizáló Alíz, a „kórus-
versenyek", a blabladalok, a varsói elő-
adásban hatásos és pergő ritmust teremtő
ötletek itt sajnos nem érvénye-sülnek,
mintha a rendező szándéka és a társulat
képessége, lehetőségei nem állnának egy
szinten. A harsány, esztrádoperett-revü-
tánczene az abszolút fő-szereplő itt is, bár
jóval jelentésgazdagabb, mint a
L i l i o m ú b a n . Ázonban az Alízt játszó
színésznő (Maday Emőke) énektudása
elég szerény. Egyedül a Hernyót alakító
színész (Sipeky Tibor) szerez ilyen
értelemben kellemes meglepetéseket.
Minden dal, minden tánc és zenei betét
önálló poénként működik, akár egy
cirkuszban vagy kabaréban, egymástól
teljesen idegen módon.

Az előadás ezáltal nemcsak a gyerekek-
nek, de a felnőttek számára is követhe-
tetlenné válik. (Netán az eredeti, lengyel
előadás szövegéből is húztak volna?) Míg
a L i l i o m ú esetében a jellemek, a
cselekmény bizonyos fokú egysége lekö-
tötte a gyerekek figyelmét, és érthetővé
tette számukra a színpadi történéseket, a z
A l f a . . . előadása jellemek és igazi
színészi jelenlét híján, epizódfüzérből álló
cselekményvonal mellett és a zenei
poénok (melyek értelmezéséhez zenei
műveltség is szükséges) szöveg elé tor-
nyosuló zsúfoltsága miatt lehetetlenné
teszi a gyermekközönség számára, hogy
értse, egyáltalában felfogja a színpadi
események lényegét. Nincs egyetlen olyan
szereplő sem az előadásban, aki
megnyerhetné a gyermekek szimpátiáját.
Az Alízt játszó színésznő színészi
teljesítménye abban merül ki, hogy
megpróbálja túlkiabálni a jóformán ál-
landóan harsogó zenét, de a többiek
sincsenek azonos hullámhosszon. Egyet-
len jelenet (a második felvonásban: Alíz, a
Béka és a Hernyó beszélgetése) nézhető
az előadásban, ez is csak azért, mert a
szöveg és a játék kivételesen egyen-
súlyban van. Nem csoda mindezek után,
ha a gyerekek mocorognak, beszélget-nek,
figyelmüket semmi módon nem köti le a
produkció. A második felvonás-ra pedig
kiürül a nézőtér.

A „Varsóból meghívott Alíz ..."
magyarországi adaptálása, úgy tűnik, nem
sikerült. Az ötletgazdagság, a túl-
poentírozás az ellentétébe fordult, nem
gazdag jelegyüttesekből strukturálódó
egész, hanem részeire széteső töredék
született Lewis Caroll meséjéből a szín-

padon. Ehhez nyilván hozzájárul az is,
hogy a magyar színészek sem hanggal,
sem játékerővel nem tudták követni a
rendezés egyébként is túl magas köve-
telményeit.

A Budapesti Gyermekszínház e két
előadásából természetesen nem lehet
általánosítani a színház művészeti szín-
vonalára, de a nevelési célok pontos
megfogalmazásának, a gyermekeket játsz-
va tanító-tanítva játszó játékstílus ki-
alakításának hiánya, az eszközrendszer
eklektikussága és igénytelensége sajnos
egyértelműen kimutatható e két
produkcióban.

Szigligeti Ede: Liliomú (Budapesti Gyermek-
színház)

Rendező: Bor József m. v. Dramaturg:
Juhász István. Díszlet, jelmez: Piros Sándor.
Zene: Illés Lajos. Versek: Horváth Attila.
Rendezőasszisztens: Váradi Ágnes. Koreog-
ráfus: Somoss Zsuzsa. Zenei vezető: Gárdo-
nyt Edit.

Szereplők: Peczkai Endre, Balogh Zsu-
zsa, Besztercei Zsuzsa, Balogh Bodor Atti-
la, G. Szabó Sándor, Sirkó László, Perlaky
István, Maday Emőke, Turpinszky G.
Béla, Móni Ottó, Polgár Árpád, Papp
Ibolya, Puskás Tivadar, Deme Zsófia, Kö-
rösi Éva, Széki Zsófi, Putnoki Attila,
Rékai Nándor.

Lewis Caroll: Alíz Csodaországban (Buda-pesti
Gyermekszínház)

Fordította: Balogh Géza. Színpadra alkal-
mazta: Andrzej Strzelecki. Zenéjét szerezte:
Wojciech Gluch. Rendező: Andrzej Strze-
lecki m. v. Zenei vezető: Nagy Árpád. A
rendező munkatársa: Kara Ilona. Díszlet és
jelmez: Ewa Strzelecka m. v. Dramaturg:
Juhász István. Koreográfus: Tadeusz Wis-
niewski m. v. A koreográfus asszisztense: Er-
délyi Hajnal.

Szereplők: Maday Emőke, Kopetty Lia,
Szécsi Vilma, Besztercei Zsuzsa, Simorjay
Emese, Detre Annamária, Bíró József, Si-
peki Tibor, Perlaky István, Ujlaky Károly,
Cs. Szabó István, Turpinszky G. Béla,
Polgár Árpád, Puskás Tivadar, Rékai
Nándor.

RÉVY ESZTER

Politikum -vendégségben

Nagyváradiak Debrecenben

A politikum

Bármiféle elemző értékelés nyitányaként
álljon itt az a néhány mondat, melyben
Bond klasszikus tömörséggel rögzítet-te a
színjátszás és a politika viszonyát egy a
Tribunában megjelent interjú alkalmából:
„Azt kérni a művészektől, hogy hagyják a
politikát a művészete-ken kívül, épp
annyira értelmetlen volna, mint azt kérni
az emberektől, hogy hagyják a politikát
társadalmon kívül. Á politikától idegen
emberek csupán hol-mi nyomorult
élőlények volnának, a politikamentes
művészet pedig csakis jelentéktelen lehet."

Nos, a fenti megállapítás szinte szub-
limálódott alakjában mutatkozott meg a
nagyváradi színház előadásai által nyújtott
összbenyomásban. Mindkét elő-adott
darab mélységesen politikus, általános
emberi-társadalmi és egyénre le-bontott
erővonalaiban éppúgy, mint szigorúan
személyes, mondhatni intim magán- és
együttélési formák kegyetlen, ám minden
esetben emberségesen tárgyilagos
tükrözésében.

Kezdjük talán a viszonylag fiatalon
meghalt Mazilu román és magyar nyelven
egyaránt komoly sikereket arató
darabjának bemutatásával. Már maga az
alaphelyzet sem hagy kétséget afelől:
amennyiben az író eltökélt következe-
tességgel képes helyzet- és légkörterem-tő
erejének segítségével mondanivalója
politikumát szikár célratöréssel érvény-re
juttatni, sokkal inkább tragikomédiát
láthatunk majd, semmint vígjátékot. Az
első jelenetben megismert két szereplő
lényegi, szublimált természetét illetően
nem lehetnek kétségeink: Góré elvtárs
származását tekintve a nép gyermeke,
akinek valaha voltak elképzelései a „tiszta
emberi" jövőről, bár ezek az elképzelések
is eltorzult társadalmi képet mutattak.
Arról ábrándozott ugyanis, hogy
megmaradhat szürke, minden felelősség
nélküli beosztottnak, vállalta, hogy
hajlongani fog a főnökök előtt, tudomásul
vévé, hogy üvöltözni fognak vele. Ám a
sors beavatkozott, kiemelték, aztán ismét
kiemelték, addig-addig emelték, míg
„káderré" lett, és most már sajnos ő
kénytelen üvöltözni a beosz-



tottaival, ő kénytelen kiegyenesített de-
rékkal járni, és ő kénytelen minden módon
kibújni a főnökségre hárított felelősség
alól. S bár helyzetének eme sok terhét csak
azért nem érzi túl súlyosnak, mert elvégre
„a nép államának jólété-ért" küzd, igazán
büszke mégiscsak arra, hogy íme, ő, a népi
származék immáron feljutott az
érvényesülésnek arra a csodálatos pontjára,
hogy pókerezhet, ugyanúgy, mint hajdan a
bojárok. Sőt! Ugyanúgy veszíthet is igen
komoly összegeket.

Ede, a kisszerű, alázatos hivatalnok
mérhetetlen korruptságában szinte túl-tesz
főnökén; a legplasztikusabban ábrázolt
orosz kishivatalnokok figurájára
emlékeztet, azzal a különbséggel, hogy
bár szerepe bravúros felépítésében a
klasszikus hagyományok minden esszen-
ciális vonása fellelhető, ízig-vérig mai, a
véres komolyság és a groteszk fonákság
borotvaélen táncoló emberpéldánya.

Góré elvtárs ellenlábasa Gerő, a másik
bútorgyár igazgatója. Lényegi, emberi
vonásai teljesen megegyeznek Góré
jellemrajzával, ezért Mazilu csupán olyan
jellegzetes helyzetekben mutatja be,
melyek Góré életét más oldalról egészítik
ki, más oldalról teszik teljessé ugyan-
annak a létformának kifacsarodott meg-
nyilvánulásait. Lényeges figura még raj
tuk kívül Füles, a gépkocsivezető. Ő az
egyetlen „valódi" diplomás a társaságban,
de műveltségét nem annak érdekében
használja fel, hogy a társadalom aktív és
hasznos polgára legyen, hanem elbújva a
szélárnyékban, igyekszik az életből
kihasználni mindazt, ami számára
kellemes és hasznos.

Bond darabjának politikuma egészen
más világból táplálkozik, ám nem kevésbé
nyílt és egyértelmű. Az angol tengerparti
kisváros rövidárukereskedője, Hatch - aki
egyben a városka parti őrségének
parancsnoka is - képtelen szembenézni a
városkán belüli hatalmi viszonyokkal, a
szorongató kiszolgáltatottságokkal. Csak
a tengeren, a tenger felett gyakorolható
hatalom segíthetné emberi önbizalomhoz.
Csakhogy a tenger nem hagyja magát
leigázni. Hatch elméjében
megfogalmazódik a megoldás: nem a
tenger, nem a kisváros hatalmasságai
hibásak a sok-sok nyomorú
megaláztatásért, hanem a titokzatos em-
berek, akik a földiek életét tönkre akarják
tenni, vagyis akik más bolygókról, az
űrből érkeztek a földiek életét meg-
rontani.

A valóság

Századunkban a polgári és a szocialista
irodalom egyaránt szívesen foglalkozik a
kispolgár jellembeli összetevőinek,
társadalmi viselkedésformáinak bemu-
tatásával. Ezen művekből mind a mai
napig - immáron klasszikusként -
rendszeresen és nagy szeretettel állítunk
színpadra műveket, időről időre azzal a
rendezői koncepcióval, hogy e művek
örök értékét, vagyis a mai valósághoz is
szóló lényegi meglátásait új oldalról
elevenítsük fel. Különösen szükségessé
teszi ezt a törekvést a közönségnek az a
határozott igénye, mely a világiroda-lom
nagy klasszikusainak gondolatain kívül
saját korának társadalmi problémáira,
érdekességeire, feszültségeire is választ
keres a színházban. Csakhogy a valóságot
a maga teljességében, nem a
felismerhetetlenségig álcázva, hanem
„élesben" feltárva, valóban az égetően
fontos tendenciákat lemeztelenítve vállaló
író igen kevés akad korunkban. Ezért
érdekes a nagyváradi színház ven-
dégjátékának két színműve, amely ma élő
embereknek szólván ma élő, cselek-vő,
gondolkodó, érző embereket mutat be,
olyan emberközelségben, hogy ki-ki a
saját bőrén érzékelheti a társa-dalmi
valóságot. Mindkét műre jellemző, hogy
nyíltan szembenéz a valósággal, s az innen
merített felfedezéseket tisztán és
közérthetően tárja fel, tisztában lévén
azzal: akkor ad igazán útmutatást, tám-
pontot, segítséget, ha a problémák vilá-
gosan, emberien, kendőzetlenül hangza-
nak el.

Az aktualitás

Mazilu darabja írói éleslátásról, felelős-
ségről és szilárd emberi-társadalmi vál-
lalásról tesz tanúbizonyságot. Nem csupán
fel-felvetett valami, az embereket
aktuálisan foglalkoztató jelenséget, de
vigyázott arra is, hogy formálás során ne
simítson el minden élt. S mindamellett,
hogy műve természetesen romániai talajon
fogant, értékéből, meglátásaiból semmi
sem vész el a többi kelet-európai
szocialista ország színpadán sem. Mazilu
pontosan megérezte mindazt, ami po-
litikai-társadalmi szempontból közösen
aggaszt valamennyiünket.

Bond művének aktualitása már kissé
más típusú. Két főhősének menekülése
egy gyakorlatilag feudális kötöttségű,
különböző őrületekkel, elfojtott indula-
tokkal terhes világból, a mi életvitelünk
szempontjából érthető bár, csak nem

olyannyira közeli, mint a nyugati társa-
dalmakban. A mű alapkonstrukciója
azonban, mely egyértelműen felvillantja
azt a szörnyű társadalmi mechanizmust,
hogy ha nem értünk valamit, ha értelmünk
számára homályos, hozzá nem férhető az
élet bizonyos szférája, akkor önbutítással,
saját mítoszok megteremtésével
hajlamosak vagyunk a valóság
elkendőzésére, meghamisítására - sajnos,
ez jelenünk számára is valóságos lét-
forma. Ha csak a repülő csészealjak lé-
tezésére vagy tagadására gondolunk, ha a
sci-fi irodalom egy-egy - kétségtelenül
kiváló - alkotásának torzított mindennapi
beszédtémát képező viszonylataira
gondolunk, akkor máris világos, hogy ma
éppen úgy hajlamosak vagyunk a napi,
pillanatnyilag megoldhatatlan-nak vagy
túlságosan súlyosnak tetsző problémáink
elől egy másik, feltételezett, félt és
rettegett világba menekülni; annak a
kérdéseivel, problémáival, jövőjével
foglalkozni, semmint azoknak a
jelenségeknek kutatásával, megváltozta-
tásával, melyekben benne élünk, és
melyek esetleg olyan nyomasztóan hat-
nak ránk, hogy a tudatos-tudatalatti me-
nekülésnek ezt a formáját választjuk.

A megvalósítás

A két mű rendezőinek nem volt könnyű
dolga. Mindketten félreérthetetlen pre-
cizitással és egyértelműséggel adták meg
a megszólaltatott művek alaphangját. Ami
azonban az előadások egységét, az apró
stíluselemek kifogástalanabb össze-
hangolását illeti, a Mazilu-mű rendezője,
Szabó József remekelt. Már a játék-tér
kialakítása is szerencsés: Szabó ugyanis
nem vonta el a figyelmet egyet-len
pillanatra sem a mű lendületétől
megkövetelt ívek szervesítésétől. Díszlete
gyakorlatilag remekül megválasztott
bútordarabok változtatásán alapul, mely
bútorok önmagukban is megadják egy-
egy jelenet karakterhátterét. Az előadás
hangvételében soha nem enged az igen
apró részletezésbe fulladható
karakterizálásnak, ennek ellenére szí-
nészvezetése olyan rafináltan össze-tett,
hogy minden jellem a színpadon kívüli
elő- és utóéletével, jelenével, múltjával és
jövőjével tisztán érzékelhető,
megfogalmazható. Egy-egy tisztán
megfogalmazott tételből építkezik, ám
úgy, hogy színészei jellemalkotó munká-
ját egyfajta esszenciális szintre emeli,
amelynek következtében a közönség so-
raiban egyszerre ismerhetünk fel egy-egy
figurában közeli feljebbvalókat, ismerő-



söket, rokonokat, életmódokat éppúgy,
mint ahogy ezzel párhuzamosan mind-
ennek a társadalomra érvényes összhatását
is érzékelhetjük.

A színészi alakításokat tekintve Miske
László Góré elvtársát telitalálatként jel-
lemzik Mazilunak a figura szájába adott
szavai: „Hát nem csodálatos fejlődés az,
hogy én, a népi káder pókerezhetek, mint
a bojárok, sőt, mi több, becsület-beli
adósságot csinálhatok pókeren, mint a
bojárok?!?" Miske színészetén világosan
érződik, hogy kiváló karakter- és
jellemteremtő technikával rendelkezik,
alkalmas arra, hogy ezeket az erényeit
adott esetben úgy szublimálja, hogy
messze túlmutasson a kétségtelen és
letagadhatatlan egyéni jellegzetességekkel
felruházott figura egyedi voltán. Ragyogó
partnere Ede alakjának meg-
személyesítőjeként Hajdú Géza, aki, bár
kitűnően szórakoztat, képes meg-vetést,
gyűlöletet ébreszteni - persze csak addig,
míg saját magunkban fel nem merült a
kérdés: vajon nem volt-e az életben olyan
helyzet, amikor mi magunk is vélt vagy
valóban vállalt gerinctelenségből
pontosan ugyanígy viselkedtünk. Ha ez a
nagyszerű fiatal színész parodizáló
hajlamát vígjátéki szerepeiben olyan
mértékben lesz képes le-küzdeni, mint a
mostani előadás túlnyomó részében, rövid
időn belül az egyik legérdekesebb
komiko-groteszk alakok megvalósítójává
válhat. Az előadás többi szereplője közül
igazán Ács Tibort, Füles
megszemélyesítőjét érdemes meg-
említeni. A „több életű" diplomás gép-
kocsivezető morális-közömbös, enyhén
cinikus figuráját hazai mindennapjaink-
ban sajnos egyre inkább ismerjük. A két
feleség - Lizike és Melánia közül
kétségtelenül Rácz Mari volt az érdeke-
sebb, valódi karaktert felcsillantó egyéni-
ség Melánia szerepében. Lizike, holott
igen fontos szerepet töltene be férje, Gerő
mellett, alakításában túlságosan affektált,
túljátszott és igen sok helyen érthetetlen
artikulációval lepett meg. Gerő alakítója,
Balla Miklós szintén nem tudott Gerőhöz
méltó nagyság-rendű figurát
megteremteni - a rendezői előrelátás és
ügyes egyensúlyteremtés következtében
ez nem vált az előadás érezhetően
gyengébb pontjává.

Bond darabja, A tenger ugyanolyan,
hacsak nem nehezebb feladat elé állította
a vendégként rendező Seprődi Kiss
Attilát, mint a Mazilu-mű Szabó Józsefet.
Sajnos, ez az előadás, bár egyértelműen
értékei váltak dominánssá, még-

sem alkotott olyan szervesen kikerekedő
egységet, mint a Mazilu-mű előadása.
Érzésem szerint ez nem a rendező el-
képzelésén, hanem sokkal inkább a sze-
reposztáson múlt. Seprődi eredeti elkép-
zelése szerint - ha a látottak értelmezése
jó - egyfajta általánosított játékstílust
igényelt volna, mely bizonyos pontokon a
különféle szélsőségekig éleződhet, ám
anélkül, hogy a benne mozgó jellemek
maguk fejlődnének, hanem kizárólag a
szituációk vonzatának meghatározói
alapján. Nos, ez nem sikerült egyér-
telműen, mert abban az esetben, ha a szí-
nészek vérbeli karakter-, illetve jellem-
színészek voltak, ez a játékstílus eltűnt, és
rövidesen szabályos naturalista esz-közök
kerültek előtérbe. (Gondolok itt Gábor
Józsefre Evans szerepében, vagy
Hollarcutra, akit Miske László személye-
sített meg, de még bizonyos helyzetek-
ben a Hatch-et játszó Szabó Lajos is en-
gedett a realista-naturalista lehetőségek
csábításának.) Talán a legjobban összefo-
gott és a Seprődi Kiss által megütött
hangvételre a legjobban ráérző a Miss
Rafi köré csoportosult hölgyek társasága
volt; közülük is messze kiemelkedően
Kiss Törék Ildikó, aki félelmetes
éleslátással élte át, látta kívülről és illesz-
tette bele az összjátékba saját figuráját.
Sajátos, rendkívül kifejező mozgáskultú-
rája és intellektusa különösen alkalmassá
tette a Bond-figurákról kialakult elvá-
rásoknak.

Mindennek következtében a két fő-
szereplő -- Willy Carson: Ács Tibor és
Rose Jones: F. Márton Erzsébet - élet-
sorsának a darabon belüli vonalvezetése
óhatatlanul jelentéktelenné, fénytelenné
vált. Bond művében ugyanis ők az
egyetlenek, akik belső, öntörvényű
jellemfejlődéssel bírnak, akik a szaba-
dabb, a tisztább jövőt merik választani
azzal a sejtetéssel, hogy sok esélyük van a
kibontakozásra. Ez az ív azonban meg-
törik és eltűnik egyfajta statikusságon,
azon, hogy körülöttük mindenki - ok
nélkül sokszor - lényegesen többet mo-
zog, játszik, részletez és körülményeske-
dik, mint amennyit az eredeti játék-
koncepció elviselne.

A fenti megjegyzésekkel együtt is rend-
kívül izgalmas, érdekes előadást láthat-
tunk, és egyértelműen érzékelhettük,
hogy Bond műveit nálunk is érdemes
lenne színre vinni, mert legalább olyan
aktuálisak a világnak ezen a részén, mint
bárhol másutt.

Az előadással kapcsolatban csupán
egyetlen apróságot említenék meg: bár

határozott öröm és érdekesség volt Bond-
művet magyarországi színpadon is látni -
a színház és az előadás számára, sőt a
fenti sorok számára is volt egy olyan
zavaró körülmény, mely csaknem az
egész előadás életébe került. A Csokonai
Színház átépítése miatt a színház a
Művelődési Központ színháztermében
játszott, melynek klasszikus értelemben
vett zsinórpadlása nincs. Nos, a Bond-
darab díszlete olyan föl-le, oldalt-előre-
hátra mozgatható, a tenger életét ábrázoló
matériák rendszeréből áll, melyek
üzembiztos mozgatása nélkül az egész
előadás alapjaiban változhat meg. Hi-
hetetlenül zavaró volt a közönség számára
éppúgy, mint a színészeknek, hogy itt ez a
mechanizmus kínnal-keservvel - nem
működött, olyannyira, hogy voltak
jelenetek, melyeknek folytatása a
színészek állandó lélekjelenlétén múlott.
Kérdés: szabad volt-e egy rendkívül
értékes előadás kimenetelét kétségessé
tenni, ismervén ezeket a technikai
körülményeket? Bár a kritikus csak annak
alapján írhat, amit látott-hallott, ezért
igyekeztem a kétségtelen és meg nem
másítható alaptendenciákról és értékekről
írni, és bele nem mélyedni egyéb
konstrukciós kérdésekbe, melyek valóban
függvényei és alárendeltjei adott eset-ben
a színpadi technikának.

E számunk szerzői:

FÖLDES ANNA újságíró, a
Nők Lapja rovatvezetője

GYÖRGY PÉTER
az ELTE Esztétika Tanszékének tanár-
segédje

KAÁN ZSUZSA
az Állami Balettintézet tanára

KATONA ZSUZSANNA
egyetemi hallgató

KESERŰ KATALIN
az ELTE Művészettörténeti Tanszékének
tanársegédje

KOLTAI TAMÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

NÁDRA VALÉRIA újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ,
munkatársa

RÉVY ESZTER
a Fővárosi Művelődési Ház színházi re-
ferense

SZÁNTÓ PÉTER újságíró,
a Népszava munkatársa

TARJÁN TAMÁS
az ELTE XX. századi Irodalom Tanszé-
kének adjunktusa

VINKÓ JÓZSEF
a József Attila Színház dramaturgja


