
viszont ő sem játszhat el egy egész dara-
bot. Mindennek ellenére emlékezetes,
ahogy a vetélkedőn elmondja a koncert-
ről szóló élményét.

Rexnek bizonyos fokig a nagy L. B.-t
kellene utánoznia. Ebben az előadásban
ez meglehetősen nehéz, így itt Tardy
Balázs is azt és úgy játszik, ami éppen
eszébe jut. Különös rendező i ötlet a le-
csúszott, kiszolgáltatott bemondót egy jó
kedélyű , ruganyos léptű , bonvivánkülsejű
színésszel játszatni, ugyanis ellenkező
hatást kelt , mint amit a szerepe
megkívánna (Ábrahám István).

Bányai Gábor némiképp „átültette" a
darabot magyar viszonyok közé. A z

eredmény elég szerencsétlennek mond-
ható, ugyanis felemás jelleget kölcsönöz
az előadásnak. A hamis és erőszakolt
„honosítás" az előadás minden pillanatá-
ban jelen van a reklámoktól a norvég-
magyar labdarúgó-mérkőzés eredményé-
nek bemondásáig. Ugyanakkor nyilván
feledékenységből maradt benne a kö-
vetkező: Ki városunk nagy szülötte, aki-
ről Shakespeare drámát írt ? Nem csoda,
hogy egyik lány sem tudja a választ. Lear
király ugyanis.

A darab végével Miskolcon se tudtak
mit kezdeni. Igó Éva felemel egy konzer-
vet, hogy összetörje az üzletet, aztán nem
dobja el, még megrongálódna a díszlet,
vagy megsérülne valaki azok közül a
nézők közül, akik a pult mellett ül-nek.

Bár Földes Lászlót látszólag senki és
semmi nem tudja kizökkenteni egyked-
vűségéből, az előadás végén azért bizto-
san nagyon megkönnyebbül a közönséggel
együtt.

S tephen Poliakoff: És te, szépségem.. (Radnóti
Miklós Színpad)

Fordította: Bart István. Rendező:
Gosztonyi János. Díszlet és jelmez: Jojárt
Zoltán. Zenéjét összeállította: B. Tóth László.

Szereplők: Gálvölgyi János m. v., Mora vetz
Levente, Herceg Csilla, Thirring Viola,
Huszár László, Simorjay Emese m. v.,

Kreisz .Árpad. Stephen Poliakoff: És Te, szépségem, igen-

igen,Te... (miskolci Nemzeti Színház)

Fordította: Bart István. Rendezte: Banyai
Gábor m. v. DíszIettervező : Szlávik István.
Jelmeztervező: Szakács Györgyi. Zenei mun-
katárs: Herédy Éva.

Szereplők: Földes László m. v., Tardy
Balázs, Igó Éva, Sándor Erzsi, Abrahám
István, Milviusz Andrea, Major Zsolt.

NÁNAY ISTVÁN

Karinthy - Örkény -
Pilinszky

Rendhagyó színházi vállalkozások

Az elmúlt hónapokban több olyan kez-
deményezésnek lehettünk tanúi, amelyek
a hagyományos színházi kereteket fesze-
getve jöttek létre. A Népszínház néhány
művésze és stúdiósa Vándorfi László ren-
dezésében Karinthy Frigyes jeleneteiből
készített színpadi látomást - a színház
tudtával és némi segítségével (jelmezek,
kellékek), de a színház szervezeti keretein
kívül, mintegy magánvállalkozásként -,
amelynek az Egyetemi. Színpad adott ott-
hont.

Pécsett egy fiatal amatőr rendező ne-
véhez két különleges produkció fűződik.
Vincze János, a pécsi Tanárképző Főis-
kola és a Mecseki Ércbányászati Vállalat
közös fenntartásában működő Nyitott
Színpad vezetője Örkény István P i s t i j é t

mutatta be: amatőr együttessel egész es-
tét betöltő profi előadást teremtett.
Ugyancsak ő rendezte Pilinszky János
G yerekek és katonák című színművének a
pécsi Nemzeti. Színház égisze alatt be-
mutatott előadását is, amelynek szerepeit
részben a színház színészei, részben a
Nyitott Színpad amatőrjei játszották.

Ezek a vállalkozások egyrészt a kis-
szinházi formák iránti érdeklődésre utal-
nak, és e formákban rejlő kimeríthetetlen
lehetőségeket bizonyítják, másrészt a ma
is élő amatőr-profi ellenségeskedés
tarthatatlanságát, illetve ennek az ellen-
tétnek a valódi tartalmát világítják meg.

A Népszínház színészei amatőr hittel
dolgoznak; a Nyitott Színpad amatőrjei
nek produkciója a hivatásosok mértéjé
vel mérve is kitűnő; de amikor az amatő-
rök és a professzionisták együtt dolgoz-
nak, kiütköznek azok a különbségek,
amelyek az eltérő módon dolgozó, a mű-
vészi képességeiket eltérő módszerekkel
felszínre hozó két „tábor" között ter-
mészetszerű leg fennállnak, s amelyek ki-
egyenlítése az eddigi magyar próbálko-
zások esetében a rövid próbaidő, a meg-
felelő metodika, az erre a feladatra fel-
készült vezető hiánya s más okok miatt
nem sikerült.

E három előadásnak azonban nemcsak
szervezeti , munkastílust érintő tanulságai

vannak, mindegyik produkció a maga
nemében - hibáival. együtt is - művészi-
leg figyelemre méltó, sőt jelentős.

Omnibusz

Vándorfi László eddigi rendezéseire a
művek nagyon pontos, a .hagyományos
megközelítések sztereotipiáit elvető új-
raértékelése, il letve a látványközpontú
színpadi megvalósítás volt jellemző. Ezek
az erényei a Karinthy-összeállításban is
megfigyelhetők. Az előadás időtartamá-
hoz képest viszonylag kevés karcolat,
jelenet füzére az előadás, ezek a jelenetek
jobbára azok közül a nagyon népszerű és
ismert kabarészámok közül valók,
amelyekre az évek során egy bizonyos
előadási stílus rakódott. Ezzel a stílussal
gyökeresen szakított ez az előadás. A. szí-
nészek és a rendező ezekben a kis
művekben is meglátta azt, amit Karinthy
más, „filozofikusabb" írásaiban az iro-
dalmárok és a rádiósok, a filmesek - La-
tinovits Zoltán közreműködésével -- már
eddig is kimutattak. A könnyedség, a
csacskaság ezúttal is csak álca, e jelenetek
mélyén is -- Karinthy gondolkodására
jellemző szürreális, abszurd és keserű for-
mában - a társadalmi valóság hazugságai-
nak lényege fogalmazódik meg. Csak ki
kell bontani ezt a magot, csak olyan szi-
tuációkba kell helyezni a jeleneteket és a
monológokat, amelyekben a maguk va-
lójában érvényesülhetnek a gondolatok.

Ezt a környezetet, ezt a szituációt a
rendező egy szürreális térben, il letve el-
esett, a háború, a gazdasági válság s
egyéb társadalmi, politikai, gazdasági
gondoktól sújtott kisemberek társaságá-
ban találta. meg.

A színpad jobb oldalán, elöl szakado-
zott huzatú, bőr autóbusz- -- omnibusz-
ülések vannak, jobboldalt egy kiégett,
tönkrement jármű (omnibusz?, autó-
busz?) ajtaja a földön, középen hátul egy
kis dobogó, rajta mindenféle kacat, fö-
lötte egy húrjavesztett, repedt testű nagy-
bőgő. Fegyverropogás zajával kezdődik
az előadás, majd egy fénypászmával meg-
világított, valószínűtlenül vékony és ma-
gas férfi, fehér hegedűvel az álla alatt, tű-
nik fel a dobogón, és lassú mozdulatok-
kal elesik, feje, kezei., bennük a hegedű
és a vonó,. a dobogó közönség felé eső
oldalán lehanyatlik. Egy vak ember jön
be, s a színpad elején egy karácsonyi csi-
lingelő játék gyertyáit bizonytalan, tapo-
gatózó mozdulatokkal meggyújtja. G y a -

nús alakok. rohannak át a színen.
Megjelenik egy kopott bundájú, slampos
nő, hóna alatt egy mutató nélküli utcai
óralap-



pal, majd újabb nő kötést, egy férfi W.C.-
csészét, egy másik írógépet, egy harmadik
hegedűt, egy negyedik gipszszobrot hoz
magával. Mindegyikük odakuporog az
ülésre, melléjük érkezik tolószéken a
hatodik szereplő, akinek lavórja és benne
telefonja van. S elindul a jármű, s lassan
újrakezdődik a világégés után megmaradt
és véletlenül összeverődött társaság
civakodó, egymást maró, önző és buta
élete. Időről időre két oldalról halk „hal-
ló, halló" szólítgatással két clown jelenik
meg. Á kisebb egy nagy koffert cipel, a
nagyobb parányi bőröndkét szorít a mel-
léhez. S végül bevonul piros melegítő-
ben, egy kitömött csellótokot maga után
húzva - a késeit tartja benne - gorilla-
járással egy kétes figura: Állkapocs Sa-
mu. A kezdetben éppen csak fel-feltűnő,
majd egyre nagyobb szerepet játszó Áll-
kapocs kézben tartja, terrorizálja az egész
társaságot.

Az előadás arra épít, hogy az elhangzó
Karinthy-szövegeket a közönség nagy
része jól ismeri, tehát ha a megszokottól
eltérő módon interpretálják azokat, a né-
zőt szellemi részvételre késztetik, a néző-
nek állandóan szembesítenie kell a meglévő
Karinthy-képét a színpadról közvetítet-tel.
Ugyanakkor a riadt, szomorú clownok, a
sodródó utasok s az egyre inkább
eluralkodó Állkapocs minden jelenetnek
és magánszámnak többletjelentést ad.
Más szóval, a ciklikusan szerkesztett mű-
sorban a cselekmény linearitása folytán az
egyes művek jelentése megsokszoro-
zódik. Az előadás figyelmeztető kiáltás a
középszerű állkapocsok gátlástalan ha-
talma ellen, és óvó intés az utasoknak,
nehogy a kiterített clownok sorsára jus-
sanak.

A tárgyi elemek, a zenei effektusok és a
színészi megoldások általában egymást
kiegészítő, értelmező funkciójúak, néha
azonban vagy didaktikussá válnak, vagy
csupán sejtetik az összefüggéseket. A
társulat különböző iskolázottságú, fel-

készültségű művészekből áll, s bár pél-
dásan fegyelmezett együttesjáték jellemzi
az előadást, színészi stílusában nem egy-
séges a produkció. Az előadás stílusának
jelzésére idézzük fel a Tegezés című jele-
netet. A tolókocsiban ülő Ferenczy Cson-
gor és az egykedvűen maguk elé bámuló
emberek sorában, az ülésen helyet foglaló
Botár Endre között indul a dialógus.
Közöttük van azonban Jobba Gabi.
Egyedül ő reagál a diskurzusra, kezdet-
ben érdeklődve, majd egyre értetlenebbül
kapkodja a fejét a két beszélő között. S
ahogy vehemensebbé válik a szóváltás,
úgy csúszik egyre lejjebb az ülésen, s
amikor tettlegességgé fajul a beszélgetés, a
két férfi szinte belegyömöszöli a nőt a
székbe.

Bősze György és Mihály Pál szomorú
clownja hibátlan alakítás. Ellenpontjukat,
Állkapocs figuráját Trokán Péter játssza,
ő képviseli azt a stílust, amely az egész
játékban kívánatos lenne, s amely csak
töredékesen jelenik meg a többiek
játékában. Trokán ezt a közveszélyes tí-
pust az elidegenítés finom eszközeivel
egyszerre kívülről és belülről ábrázolja.

Pisti a vérzivatarban

Kemény, múltat faggató s a múlttal
őszintén szembenéző előadás a Nyitott
Színpad Örkény-bemutatója. Az együttes
Örkény Istvánnak egy interjúrészletét
választotta előadásának magyarázó-
propagáló szövegéül, amely interjú két
kulcsmondata így hangzik: „A kijelentő
mondat helyett a kérdő mondat az, amely
az én egész írói struktúrám alapja", illetve
„Minden írásomban igyekeztem úgy
feltenni a kérdést, hogy az olvasó próbál-
jon válaszolni rá." Ez az előadás is kér-
dez, és a fiatal együttes úgy teszi fel a
kérdéseket, hogy a zömmel szintén fiatal
nézőkkel együtt adhassanak feleletet
rájuk.

Minden nemzedék jogos kívánsága,
hogy megismerje a múltját. Nemcsak a

természetes kíváncsiság hajtja ezt a meg-
ismerésvágyat, hanem a tudni akarás és az
elszámoltatási kényszer. Az apák-
nagyapák tetteinek eredményét ugyanis a
fiúk élvezik vagy szenvedik, s ahhoz,
hogy a fiúk fiának továbbhagyományozott
jövő valamennyire is mentes legyen a
múlt tévedéseitől, ismerni kell a múltat, és
a múlt tanulságaival gazdagabban kell
alakítani a jelent.

Vincze János nem a feltétlen hódoló
tisztelet gesztusával nyúlt a darabhoz. A
mű lényegét, mondandóját, felépítését
természetesen tiszteletben tartotta, de a
maga szemléletmódja, a maga és a társu-
lata kérdéseinek fontossága szerint mó-
dosította is a szöveget. Egyes jeleneteket
tömörített, más jelenetek sorrendjét
felcserélte, a vízen járó Pisti monológjával
keretet adott az előadásnak, szerep-
cseréket, szöveg-átcsoportosításokat haj-
tott végre. Kevesebb lett a darabot némi-
képpen epikussá tevő „egyperces". Az
epizódszerkezetű darab így inkább na-
gyobb tömbökből építkezővé vált.

Á pesti színházi verzióval ellentétben
megtartotta az eredeti szerzői elképzelést,
és nem sokszorozta meg Pisti figuráját,
megváltoztatta viszont Rizi funkcióját.
Rizi ebben az előadásban fiatal, olyan,
mint a Szőke lány, egy Pisti „háreméből".
De kitüntetett szerepű. Nem kívül-álló,
hanem olyan, mintha Pisti énjének új - hol
ésszerűtlen, hol józan, de egy-ként
tragikus kifejletű -, tettekre sarkalló része
lenne. Ez az előadás a pestinél is
tisztábban mutatja be, hogy Pisti sorsában
nem egy emberélet sűrűsödik, hanem a
különböző figurákban, köztük a fő-
szereplőében is, lehetséges történelmi
viselkedésformák jelennek meg.

A rendező üres térben játszatja a da-
rabot. Á színpadot jobbról és balról ajtó-
szerűen behajtható, széles, szürke falak
határolják le, az egyes jeleneteket ezek-
nek a falaknak váltakozó ki- és b for-
dítása, illetve a legszükségesebb bútorok,
kellékek elhelyezése választja el
egymástól. A falakat, a kellékeket moz-
gatók az együttesjátéknak a színészekkel
azonosan fontos funkciójú résztvevői.
Egyetlenegy állandó, éppen ezért hang-
súlyos díszletelem van a színpadon: hátul,
középen egy batár. Á lejtős játék-téren
egyszer mozdul meg ez a kocsi, amikor a
Duna-parti kivégzés után cl-éneklik a
Szózatot. Á következő jelenetek alatt a
színpad bal oldalán elöl áll az üres
utazókocsi, majd amikor a homunkulusz
megszületik, visszatolják eredeti helyére,
ahol a városnéző- és az atombomba-jele-

Jelenet az Egyetemi Színpad Omnibusz című előadásából (Sárközy György felvétele)



netekben lesz ismét szerepe (ekkor köréje
gyű lnek, illetve innen futnak szét a sze-
replők).

A rendező átgondoltam használja a kel-
lékeket, a ruhákat és a zenei és hangef-
fektusokat. Ezek egyfelő l kort és hely-
színt jelölnek, másfelől segítenek az asz-
szociációk kibontásában. A színészek
munkájáról szólva nem annyira az egyéni
teljesítményeket érdemes kiemelni bár
Pilinczés István (Pisti) , Mikuli János
(Félszeg), Csorba Erika (Mama) és Gyar-
mati Zsuzsa (Rizi) szerepformálása külön-
külön is hiteles és szakmailag jó
hanem az együttes egységesen magas
színvonalú munkáját. Egyetlen hamis
hang, rossz mozdulat nincs az előadásban,
a kis szerepek alakítói ugyanolyan
szeretettel, hittel és biztonsággal vesznek
részt a produkcióban, minta főszereplők.
Á munkájuk értelmébe vetett hit, a szak-
mai felkészültséggel párosuló fanatikus
színházszeretet, a nyitott gondolkodás és
őszinteség sugárzik az előadásból.

Vincze, úgy tűnik, leginkább azt a Pi-
linszky-instrukoiót tartotta fontosnak,
h o g y „egy-egy jelenet sokszor inkább
kép, mozgókép, mint jelenet ". A beállí-
tások valóban képszerűek, ám ezek a ké-
pek egy tónusúak, olyanok, mint az
egyenletesen bebarnuló fotográfiái. sora. A

monotonitás uralja az előadást, kevés
benne a „forgószél" és a „lelassulás".

A játék terét, akárcsak a P i s t i esetében,
Werner József tervezte. A színpad köze-
pén egy nagy, középen kettévágott ebéd-
lőasztal áll . Baloldalt a színpad elején
magas dobogó, rajta térben eltolt ajtó--
keretek, ezek nyílásában jelenik meg a
Hattyúnyakú és az Öreg változat, a két
női főszereplő, akiknek nyaka, csuklói
fehér gézzel vannak betekerve. A kép
Schaár Erzsébet kőbe-műanyagba der-
medt szobrait idézi, amelyeket a költő is
oly nagyon szeretett. jobboldalt nagy

halom hontok, ebben játszanak a gye-
rekek, ezen keresztül törnek be a szín-
padra a katonák. A hátteret vastag, nehéz
függöny zárrja le, amely mögött, ha szét-
húzzák, egyszer egy Hitler-alak, másszor
monstranciát tartó ministránsfiú látható
(a megoldás utal Pilinszky „kettős
színpadára"). A színpad elején, a né-
zőtérre is benyúló hídon van a Fiatal
lány, az álom álmodójának és egyik sze-
replőjének a fekhelye.

A játék tulajdonképpen pontosan kö-
veti a szerző előírásait, mégis hiányzik
belőle valami. Talán a tekintetek, a gesz-
tusok pontos megtervezettsége, a szerep-
lők közötti kapcsolatok megteremtése, a
különböző stílusú színészek játékának
összehangolása, a gyerekek s főleg a ka-
tonák szerepének tisztázása és hangsúlyos
jelenlétének megkomponálása.

Ugyanakkor hallatlanul erős színpadi

Jelenet a pécsi Örkény-bemutatóról

Gyerekek és katonák

színház produkciójaként rendezte meg
Vincze János Pilinszky János művét. Ez
az előadás korántsem olyan egységes,
mint amilyen az Örkény-bemutató. Ennek
oka részben az lehet, hogy a rendezőhöz
alighanem közelebb áll az örkényi
groteszk, mint Pilinszky lírai elvontsága,
másrészben az, hogy a felkínált színházi
keretekben látszólag könnyebb, valójában
nehezebb dolgozni. A színházi üzem-
menet kényszere és esetlegességei, a proli
és az amatőr színészek összehangolása, a
produkcióra kívülről és belülről ható erők
és ellenerők kiegyensúlyozása sok erőt,
energiát, időt vesz el a gyakorlott
rendezőtől is, hát még az ebbe a munka-
formába éppen belekóstolóétól.

A. rendező arra törekedett, hogy a mű
álomszerűségét teremtse meg. Ezúttal is
tett egy-két dramaturgiai változtatást - így
szerepeket vont össze, néhány más-
honnan vett Pilinszky-mondattal, verssel
egészítette ki a szöveget stb. --- annak
megfelelően, hogy a költő szabad kezet
adott neki a darab színpadra állításakor.
Ám azokat az elképzeléseket, amelyeket
Pilinszky utólag levélben csatolt darab-
jához, már kevésbé sikerült megvalósí-
tania. Pilinszky megemlíti, hogy a „darab
ritmusa hol reális, hol lelassuló fél-
álomidő", „nem szabad sose félni attól,
hogy egy-egy jelenet túlzottan lelassul,
ami nem zár ki. esetleges forgószeleket.
Épp az idő-iszonyt kívántam legyőzni,"



pillanatok születnek. Koszta Gabriella
színészi és emberi jelenlétének intenzitá-
sával hitelesíti a Fiatal lány passzív - hisz
vele és benne történnek az „események"
- szerepét. Az „időiszony legyőzésének"

dilemmáját gyönyörű színpadi metaforá-
ban jeleníti meg a rendező: a belső szín-
padon már látott ministráns bejön, leül
az asztal bal sarkához, és az oltáriszent-
ség-tartót felteszi az asztal szélére. A vele
szemben ülő Fiatal lány kezében vekker
van, ezt az asztal jobb sarkára teszi. Moz-
dulatlan, hosszú csend. Az örökkévalóság
szimbóluma és az elmúlás jelképe áll
szemben egymással. Ám az óra nem jár.

Az ehhez hasonló sűrített megoldás
azonban ritka az előadásban. Ezúttal nem
segít a nézőnek az amúgy is nehezen
felfejthető darab megértésében a zenei
montázs sem, amely klasszikus zenei
közhelymotívumokból áll össze, s kife-
jezetten zavaró, hogy az elkerülhetetlen
átdíszletezéseket azok a katonák végzik,
akiknek a harmadik részben kulcsszere-
pük van.

Á nézők mégis megilletődött, szív-
szorító csendben figyelik az előadást. Hi-
ába világosodik ki a nézőtér, a közönség
a darab befejezése után sem mozdul és
nem tapsol. Egy „torzó-szertartás" ré-
szesévé vált.

Karinthy Frigyes: Omnibusz (Egyetemi Szín-
pad)

Összeállította és rendezte: Vándorfi László.
Látványtervezők: Kulifay Tamás, Pelyhe Já-
nos. Asszisztens: Silló Sándor és Kővári
Csilla. Dramaturg: Márai Enikő.

Szereplők: Jobba Gabi, Trokán Péter,
Mihály Pál, Ferenczy Csongor, Bősze
György, Botár Endre, Dombóvári Ferenc,
Kocsó Gábor, Vlahovics Edit, Fráter
András, Hankó Attila, Márai Botond.

Örkény István: Pisti a vérzivatarban (pécsi
Nyitott Színpad)

Rendezte: Vincze János. Játéktér: Werner
József. Technikai munkatársak: Elek Gábor,
Gross Tamás, Laufer László.

Szereplők: Pilinczes József, Guttin And-
rás, Mikuli János, Peák László, Tóth László,
Csorba Erika, Muschberger Ágnes,
Gyarmati Zsuzsa, Buczó Zoltán, Csepregi
Annamária, Dubicz Júlia, Havasi Györgyi,
Kocsi László, Mátyás László, Nagy
Anikó, Németh Ervin, Paupa Ferenc, Sárfi
Lívia, Selmeczi Zsuzsa, Takács József,
Vajtai Mária, Werner József.

Pilinszky János: Gyerekek és katonák (pécsi
Nemzeti Színház és Nyitott Színpad)

Rendezte: Vincze János. Játéktér: Werner
József. Technikai munkatársak: Elek Gábor,
Gross Tamás, Schlégcl Tamás, Tóth Károly.
Asszisztens: Kmetz Éva.

Szereplők: Koszta Gabriella, Muschber-
ger Ágnes, Sólyom Katalin, Cserényi Béla,
Vajek Róbert, Paál László, Krasznói Klára,
Arany Kató, Szalma Lajos, Bánky Gábor,
Gyarmati Zsuzsa, Csorba Erika, Nagy Ani-
kó, Werner József, Kocsi László, Mikuli
János.

PÁLYI ANDRÁS

Napló színészekről

Reflexív monológ

Hogyan kell megszólalni egy Pilinszky-
darabban? Nem titkolhatom el abbeli
személyes örömömet, hogy Koszta Gab-
riella színpadi jelenléte a pécsi Gyerekek és

katonák előadásában lehetővé teszi szá-
momra e kérdés megfogalmazását. Ma-
gam részéről mindig meg voltam győ-
ződve, hogy a Pilinszky-darabok nem
egyszerűen dialogizált lírai művek, ha-
nem színpad után kiáltanak; a gyakorlati
erőpróbát azonban mindig csak az elő-
adás jelentheti, különösen, ha ennyire
rendhagyó, színjátszási hagyományaink-
hoz első pillantásra oly nehezen köthető
alkotásról van szó, mint amilyen ez a da-
rab is. A Várszínház balsikerű Síremlék-
bemutatója után úgy tűnt, hogy a szkep-
tikusoknak van igazuk, az Előképek egye-
temi színpadi előadása után úgy vélhet-
tük, hogy azt a színészetet, amit e dara-
bok igényelnek, talán a legjobb értelem-
ben vett, retorikától és „rájátszástól"
mentes amatőrök tudják megvalósítani. A
pécsi Gyerekek és katonák most hivatásos
színészek és amatőrök közös stúdió-
bemutatójaként jött létre, ahogy erről
Nánay István kritikája is beszámol, szá-
momra mégis Koszta Gabriella „profi"
színészete itt az igazi szenzáció. Azt hi-
szem, elsőnek találta meg azt az utat,
mely a (hivatásos) színjátszási hagyomá-
nyainktól a Pilinszky-darabok megszó-
laltatásához vezet. Megjegyzem, hogy
Sólyom Katalin is egy dramaturgiailag
kevésbé hangsúlyos szerepben megleli a
maga igazi „pilinszkys" hangját, kettejük
közt akár érdekes párhuzam is vonható,
ám e napló szubjektív jellege megengedi,
hogy megmaradjak a kiragadott példánál.

Nem csupán azért, mert a Gyerekek és
katonák pécsi előadásában a darab több-
kevesebb dramaturgiai átrendeződésen
ment át, s e változás egyik lényeges pont-
ja az eredetileg Aranykontyúnak nevezett
„fiatal lány" szerepének mintegy ke-
retjátékként való kiemelése. Számunkra
most a darab ilyetén való szerkezeti át-
alakulása csupán azért érdemel említést,
mert a színész, aki a „fiatal lány" alakját
életre kelti, a megírt változatnál nagyobb
teret és időt kap a „bizonyításra". Ez

Jelenet a Pilinszky-előadásból (Kálmándy Ferenc felvételei)


