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A miskolci rézfúvósok

Peter Buckman elsődarabos szerző -- az
évente új tehetségeket elindító angol drá-
maírás 1980-as évjáratának terméke. Még
bármi lehet belőle (drámaíró esetében a
negyvenéves életkor legalább tíz évvel je-
lent kevesebbet) - a . . . Most mind együtt !
még minden lehetőséget nyitva hagy (az
elszürkülést vagy elhallgatást is beleértve).
Jellegzetes ötletdarab, márpedig korunk
nagy drámáit nem ötletekből írják, hanem
világképekből (s hogy korunkban a nagy
dráma egyre kevesebb, azt mutatja, hogy a
világot egyre nehezebben lehet
világképekkel átfogni). Az új angol
drámaírók közül legközelebb Buckman
Peter Nicholshoz és Trevor Griffiths-hez, a
Komédiások szerzőjéhez áll, akik bár sokkal
kiérleltebb és magasabb szakmai
színvonalon, de ugyancsak ötletdrámákat
írnak; világképe Harold Pinternek van,
Edward Bondnak, David Storey-nak,
szerényebb mértékben Tom Stoppardnak,
Simon Graynek, Stephen Poliakoffnak.

A Buckman-féle ötlet maga kétségkívül
ügyes. Nem titkot fecsegek ki, hi

szen Csiszár Imre maga nyilatkozta a
rádióban: őt is ez az ötlet ragadta meg,
amikor egy szűk körű szakmai kiadvány-
ban a darab néhány soros ismertetésére
bukkant; ennek nyomán hozatta meg,
fordíttatta le és vitte színre a művet,
elismerésre méltó frisseséggel, egy évvel a
leicesteri ősbemutató után. Persze a
kifejezés nem pontos: éppen Csiszárt,
fiatal rendezőink közül az egyik legtu-
datosabb gondolkodót, nem az ötlet fogta
meg, hanem amit ígért: a mikrokoz-
moszban a makrokozmoszt. A darab egy
zárt közösségről, egy álmos - ráadásul
nem gyermekien, hanem öregember-
módra álmos, az enyészet felé bóbiskoló --
kisváros amatőr fúvószenekaráról szól,
amely a maga derűsen vállalt dilettantiz-
musában, régen volt, talán sose volt
dicsőségén kérődzve, remekül érzi magát,
mígnem az új tag, James Turney betör
közéjük a profizmus minden csábításával
és egyben minden felfokozott követel-
ményével, kemény vasfegyelmével, telje-
sítménycentrikusságával. A társaság, né-
mi kezdeti berzenkedés után, behódol
Turney-nak, hogy aztán, épp mikor már a
siker küszöbén állnak, egyszer csak fel-
lázadjanak a kedélyes és perspektívátlan
amatőrlét védelmében; Turney távozni
kényszerül.

Az ötlet egy válaszút előtt álló közösség
modelldrámáját ígérte, amely napjaink
számos és nálunk is aktuális kérdésére
adhat választ. Az egyik ilyen kér

dést a Times kritikusa fogalmazta meg,
ekképpen: ,,... mekkora áldozatot va-
gyunk hajlandók hozni a teljesítményért
?" De szó lehet itt - ezzel összefüggésben
- általában vezetők és vezetettek
viszonyáról, a magasabb célok érdekében
hozott népszerűtlen, de szükséges
intézkedésekről, vagy épp ellenkezőleg, a
vezetettektől való elszakadás veszélyei-
ről, amelyek a célt is kompromittálhatják;
szó lehet a hagyományos értékek, az
egyszerű emberi boldogság, a kis örömök
védelméről, vagy épp ellenkezőleg, a
közösségi perspektíváktól elzárkózó,
földhözragadt kispolgári attitűd
kritikájáról. Igen, ha már ötlet, az ötletet
Peter Buckman valóban szerencsésen fogta
meg. A csoportdráma keretei addig fe-
szíthetők, amennyire tág az író világ-
képe: belefér az Emberek fehérben, a
Tizenkét dühös ember, a Neveletlenek épp
úgy, mint a Komédiások vagy akár A
fizikusok.

Azt már nem tudom, érzett-e csalódást
Csiszár Imre, mikor aztán magát a művet
elolvasta. Mert az bizony eléggé közép-
szerű. Nemcsak abban az értelemben,
hogy a szöveg - a mai angol dráma-írásra
cseppet sem jellemzően - száraz, iskolás,
naturalisztikusan fecsegő, híján
mélységnek és drámai költőiségnek, de
még a társalgási darabok színes-szellemes
felületi rétegének is - s nem is csak a
dramaturgiai ügyetlenségek miatt, noha
ilyenek is szép számban akadnak. Az első
részben például túl sok idő fecsérlődik a
status quo exponálására, a zenekari tagok
pepecselő, mégse igazán jellemző erejű
bemutatására, s így a hangulat igazán
csak a második részben forrósodik át.
Ennél is nagyobb baj, hogy a fordulat -
amikor is a zenekar tagjai leteszik
tisztjéről az eddigi vezetőt, a közülük
való, népszerű, kellemetesen laza
Matthew-t, és helyébe James Turney-t
választják karmesterré - a szünetben
játszódik, s még a második részben se
tudjuk meg, milyen körülmények között
ment végbe ez a valóban sors-döntő
aktus; a tagok minden jel szerint rég túl
vannak rajta, akkor pedig miről szól a
darab?

Igen, ez az igazi haj : Peter Buckman
darabja lényegében nem szól többről,
mint amiről szól. Árulkodón jelzi ezt az a
fogyatékosság, hogy míg a legtöbb
zenekari tagról egy-két jellemző aprósá-
got, színes közhelyet azért megtudunk -
Don, a postás vad dilettáns, de imád-ja a
srácait, Hannah, Matthew nagynénje,
szabadszájú, érett korában is élénk sze-
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xuális fantáziával rendelkező dáma, Phi-
lip, a nyugdíjas hivatalnok, aki valaha
Matthew előtt vezette a zenekart, öreg és
pedáns, Keith, a diák, ifjú és karrierista,
William, a hajdani színházi muzsikus,
öntudatosan bohém és demagóg, James
Turney-t pedig jellemzi, ha nem is
egyénisége, mert az alig van, de legalábbis
funkciója -, addig Matthew, a jelenlegi
vezető ábrázolását az író egy-szerűen
mellőzte. Van célszerű, a helyzethez
adekvát, sőt a többiekhez képest
mennyiségileg is jelentős szövege, amely
azonban híján van minden információ-nak,
minden mögöttes tartalomnak; egyetlen
jelzőt sem tudunk találni jellemzésére, és
ez nem véletlen. Ha ugyanis Matthew
valaki, akkor közte és James Turney között
konfliktusnak kellene ki-alakulnia, ha nem
is hangos-látványos-nak, de mindenképp
két szemléletmód, két magatartásforma, a
vezetettekhez való kétféle viszonyrendszer
kerülne szem-be egymással, s akkor Peter
Buckman aligha kerülhetné el az
állásfoglalást: egyiktől, másiktól, esetleg
egyiktől se, másiktól se kaphat többet,
értékesebbet a közösség.

Peter Buckman lényegében megtapad
az anekdota felszínén, és az anekdota
lehetővé teszi a dilettantizmus apológiáját:
ha ezek az emberek olyan boldogok
voltak, miért kellett, miért kellene őket a
szürke hétköznapjaikat bearanyozó
súlytalan idillből erőszakkal kiragadni ?
És persze az anekdota szint-jén ennek az
álláspontnak van is értelme, hiszen bár
ismernék, megőrizhetnék,
feltámaszthatnák a fogyasztás ördögmal-
mában körberohangáló társadalmak a
tiszta amatőrizmus ártatlan, öncélú
örömeit, a műszínköröktől a nem ver-
senyszerű sportoláson át a különféle
hobbiklubokig, bár ilyen közösségi te-
vékenységi formák töltenék ki a szabad
időt a lázas mellékkereset-hajszolás vagy a
passzív és magányos tévénézés helyett.
Csakhogy ehhez az értelmezéshez az ötlet
- semmi kétség - túl jó, túl erősen hordja
magában a modell-dráma csíráját, és a
néző óhatatlanul függetleníti is magát
attól, hogy itt vég-eredményben konkrétan
egy szabadidős hobbiról van szó - a
Turney felvázolta célok valóban
megérdemelnék az erőfeszítést,
megvalósulásuk értelme-sebbé,
tartalmasabbá tehetné a közösség életét, a
zenekar tespedése pedig valóban túlontúl
élesen rímel a város, az ország
stagnálására. Vagyis, akár akarta ezt
Buckman, csak nem tudta megvalósíta

ni, akár nem is akarta, egy angol vidéki
amatőr fúvószenekar viszontagságain túl
itt egy emberi közösség társa-dalmi
cselekvésének lehetőségéről és értelméről
van szó, illetve kellene hogy szó legyen.
Akkor azonban az írónak állást kellene
foglalnia, és a darab nem csenghetne ki
úgy, hogy James Turney jogosan bukott
el, éljen a renyheség, a tehetségtelenség
és a konzervativizmus.

Ismétlem, nem tudom, felismerte-e Csi-
szár Imre a kitűnő alapötlet megvaló-
sításának gyengeségeit és csak futott a
pénze után, avagy eleve úgy olvasta-e a
szöveget, hogy saját, alighanem már a
kishír nyomán kialakult elképzelését ol-
vasta bele. Mindenesetre a színpadon a
darab hangsúlyai módosultak, s világossá
vált, hogy a rendező igenis az író
ellenében is ragaszkodni kíván a modell-
drámához, és egy vezetői, vezetési válság
kórképét kívánja egy adott közösségen
belül megrajzolni. Kézenfekvő a felté-
telezés, hogy elsősorban a színház
helyzete lebegett szeme előtt, általában,
és ezen belül hazai, sőt, akár helyi
viszonylatban, de aki ezt az atelier-vo-
natkozást nem ismerheti, annak számára
is átélhető marad a konfliktus, hiszen a
magyar munkahelyek jó részére ebben az
értelmezésben legalább annyira vonat-
koztatható, mint egy közép-angliai kis-
város fúvószenekarára.

Az íróval ellentétben Csiszár nem
óhajtja idealizálni a status quót. Az iránt
semmi kétsége, hogy az érintettek reme-
kül érzik magukat a langyos posványban,
amelyben minden erőfeszítés nélkül
lubickolhatnak, fröcskölhetnek, de ezt a
szubjektív jó közérzetet erős kritikával,
harsány, szatirikus színekkel közvetíti.
Meri vállalni a helyzet ellentmondásait,
azt például, hogy az önmagában rokon-
szenves demokratizmus szerves követ-
kezménye az abszolút igénytelenségnek;
ide Don nyugodtan behozhatja kisiskolás
srácait, William tobzódhat indivi-
dualizmusában, Hannah végigköhögheti,
Albert, a kamionsofőr végighangoskod-
hatja a próbát, késhet, aki akar, s a ha-
mis hangokat csak megmosolyogják; itt
mindenki toleráns a másik hibái és al-
kalmatlanságai iránt, mert nincs olyan
cél, amelynek megvalósulását ezek vagy
bármi más zavaró tényező veszélyeztet-
hetné. És ezt az ellentmondást bonyolít-
ja tovább a soron következő, amely
James Turney megjelenésével bontakozik
ki. Mert Jamesnek igaza van: zenélni is
csak jól érdemes, és ezért nem drága
semmilyen áldozat. S emellett James nem-
csak rámenősen szájal és szervez, de vér-
beli, elkötelezett, kitűnő muzsikus is.
Csakhogy a jól végzett munka önmagá-
ban nem boldogít, ha közben az em-
bereket brutálisan megfosztják jó közér-
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zetüktől, ha nem csak az alkalmatlanoktól
szabadulnak meg, de a használhatók alól is
kihúzzák a biztonságérzet és az önbizalom
talaját, és nem győzik meg őket arról, ami
hosszú távon valóban javukra válik. Így a
második részben a „kisemberek" lázadása,
ha nem is jogossá, de jogosulttá és
érthetővé lesz.

Csiszár a darabot záró élőképben, amely
mindenestül az ő leleménye, teljesíti ki
mondanivalóját. Az addigi cselekmény
értelmében a zenészek zöme kirohant a
próbáról, otthagyta a zene-kart, utolsónak
kiballagott, vereségét felismerve, maga
James is. A záró-képben ismét „mind
együtt". A félhomályba borult színpadon
tétova várakozásban gyűlik egybe a
zenekar, míg a két szélen a két levitézlett
vezető, Matthew és James áll magányosan,
cigarettáját szíva: Matthew rezignáltan,
James háborogva. A közösség magára
maradt. Új vezetőre vár, aki talán valóban
tudja majd, mit kezdjen velük, és
megvalósítja az oly nehezen megvaló-
síthatót: teljesítményközpontú, fegyel-
mezett csapatot, amelyben mégis mindenki
megőrizheti önmagát és jó emberi
közérzetét. Kitűnő kép volt, még akkor is,
ha nem pótolhatta a darabot, amely a
rendezői szándékkal időnként felesel,
többnyire pedig nem támasztja alá kellő
súllyal. Őszintén szólva nem is értem,
miért hagyták el a budapesti vendég-
játékon (és ebből következően talán már a
megelőző otthoni előadásokon is). Ha
szájbarágónak érezték - nem volt igazuk.
Igy a befejezés - a nem elég indokoltan
ottragadt töredéktagság tablója - nem elég
hatásos (a nagyrészt vájtfülű szakmai
közönség jó ideig nem is fogta fel, hogy a
játéknak vége), amellett éppen e7 a darab
igencsak rá-szorult volna ennek a rendezői
értelmezésnek egy kemény, vizuálisan is
frappáns summázatára. Es ha ezt egyszer
meg-találták - kár volt lemondani róla.

A rendkívül határozott, tehetséges el-
gondolás kapcsán mellesleg ismét felvet-
hető a divatos vitakérdés a rendező sza-
badságáról. Peter Buckman művét el
lehetett volna játszani betű szerinti értel-
mében is, mondjuk, mint adalékot a
„versenysport vagy tömegsport"-vitához,
mint széplelkű, „humánus" agitációt a
tiszta, érdekmentes emberi örömök
védelmében. Csakhogy ez esetben furcsa
győzelmet aratna a túl jó alap-ötlet: az
ilyen interpretáció hatásában nemcsak a
szabadidős tevékenységgel kapcsolatos
igénytelenséget erősítené,

amellett, hogy művészileg garantáltan
izgalommentes lenne. Ezenkívül - viszsza
lehetett volna az olvasópéldányt küldeni
az ügynökségnek. A darabbal nem sokat
vesztettünk volna - de szegényebbek
lennénk egy érdekes és figyelemreméltó
rendezői mondanivalóval, amely időnként
olyan erővel és közvetlenséggel jut el
hozzánk, hogy még az alapanyag
gyengeségeit is semlegesíti.

Mint talán kitetszett, az előadást két-szer
láttam, először Egerben, másodszor a pesti
színházbeli vendégjátékon. Az első nem
lehetett igazán mérvadó, a Matthew-t
játszó Dégi István kísérteties
indiszponáltsága miatt, amely kollégáit is
mindvégig kínos helyzetbe hozta. Bár a
színház azóta levonta az esetből a
szükséges konzekvenciákat, felemlítésével
mégis tartozom, hiszen az adott előadást
rajtam kívül még néhány száz fizető néző
is látta. De érdemes hivatkozni erre az
előzményre azért is, mert akkor Dégi zilált
mutatványainak tudtam be a szerep
megoldatlanságát; lehetetlennek tartottam,
hogy Csiszárnak épp az engedékeny,
mindent elkenő-el-simító, igénytelen
vezetőről ne lett volna saját
mondanivalója. Nos, úgy tűnik, ezt a
mondanivalót teljes mélységében már nem
fogjuk megismerni, hiszen a szerepnek
Simon Györgyre való átosztása
nyilvánvalóan szükségmegoldás volt.
Simon korrektül és szolidan oldja meg
feladatát, ám a szerep koncepciója a
könnyebb ellenállás irányába mutat: ez a
lobogó sörényű múlt századi maestro, ez
az ártalmatlanul pózoló ősz bohém, akinek
zenei tehetségéről, a zene-kar tagjaival
ellentétben, korántsem lehetünk
meggyőződve, nem az a típusú vezető, aki
a vezetési válság egyik pólusát ma
érvényesen képviselhetné; a vezetői
dilettantizmus ma nem ilyen mez-ben
jelentkezik. Meg kell persze ismételnem,
hogy Buckman elmulasztotta megírni a
szerepet, de hiába: a csiszári
modellszerkezet itt sokkal felismerhetőbb,
a maga nemében veszélyesebb típus
megteremtését kívánta volna.

Még az egri előadás tapintható rossz
közérzetén belül is kitetszett - hiszen
Csiszár színészei fegyelmezett profi „mu-
zsikusok" -, hogy a többiek közül ki
milyen súlyú és minőségű teljesítmény-
nyel járul hozzá az összképhez, és ilyen
értelemben elismerésnek is tekinthető,
hogy az alakítások lényege azóta sem

változott, legföljebb a jók még jobbak
lettek, a Keithet játszó Gáspár Tibor játéka
pedig éppenséggel ugrásszerűen feljavult.
Nem sikerült viszont igazán megemelni a
nagyszerű Blaskó Péter James-alakítását,
ismét hangsúlyozva, hogy épp a két
kulcsszerep írói meg-oldásában ütközik ki
legjobban a darab középszerűsége, saját
lehetőségei mögött való lemaradása.
Blaskó, önmagában érthetően, addig
próbál egyensúlyozni egy alapjában helyes
programot képviselő, szenvedélyes és
tehetséges vezető és egy dogmatikus,
embertelen zsarnok (a „kis Hitler") között,
amíg ez az egy lépést jobbra, egy lépést
balra taktika végső soron elszürkíti játékát.

A darabban persze három kulesszerep
van: a két vezető, valamint a zenekar, a
maga egészében. Ezért fontos minde-
nekelőtt hangsúlyozni: mint közösség, a
gárda jól funkcionál, pontosan azt köz-
vetíti, amit Csiszár rájuk bízott. Ami ezen
belül az egyes teljesítményeket illeti, azok
dicsérhetők, akik felismerték, hogy itt az
egyénítés minimumára van csak szükség
(és lehetőség), de arra viszont feltétlenül
szükség van. Mi több: saját emberi és
színészi lényegüket kell elsősorban játékba
hozni, hiszen a Csiszár elképzelte
modellközösség pontosan ilyen, elütő,
egymással feleselő s egymást kiegészítő
típusokból tevődik össze. Ezért
harmonikus, ezért tölti be a maga helyét
hiánytalanul Sallós Gábor öregedő,
rezignált, de hiú Geraldja, Kulcsár Imre
csöndes, félszeg, megbíz-ható Geoffja,
Matus György gátlásos, szorongó
Richardja, Horváth Zsuzsa fanyar és
korrekt Pauline-ja (kár, hogy nevét
fonetikusan ejtik), és egy ígéretes
főiskolás, Fráter Kata rebbenően riadt,
minden felnőttől megtisztelt, mégis ön-
állóan gondolkodó kis Jennyje. Harsá-
nyabb, de a szerep keretein belül,
Körtvélyessy Zsolt exhibicionista, széllel-
bélelt Williamje és Gáspár Tibor Keithje,
akinek kiemelt szerep jut az előadásban: a
Jamesek korántsem ártatlanok abban, hogy
működésük szabad teret ad a mohó,
gátlástalan, sőt embertelen karrierizmus
kibontakozásának.

Az említetteken kívül az egyik végleten
vannak jellegtelenül szürkék, első-sorban
Kuna Károly (Wayne) és Zsolnai Júlia
(Maggie), de kiemeltebb szerepéhez
képest a lehetőnél fakóbb Varga Gyula
Donja is. A másik végleten vannak azok,
akik túlszínezik szerepüket. Akárcsak
Blaskó Péter esetében, Tímár Éva pályáján
se jelent gazdagodást ez



arcok és maszkok
az alakítás; meglepő, hogy ez az ízig-vérig
modern színésznő Hannah szerepé-ben -
talán mert életkorban is távol áll tőle -
konvencionális komikai eszközökhöz
folyamodik, mintha nemcsak alak-ját,
hanem játékstílusát is „kitömte" volna.
Hasonló konvencionális értelem-ben vett
„kabinetalakítás" törekvései figyelhetők
meg Polgár Géza (Albert) és Csapó János
(Philip) esetében. Mind-amellett
ismételten le kell szögezni: az együttes
egészében így is jó formát mutatott, aligha
van még egy vidéki szín-házunk, ahol
tizenöt többé-kevésbé egyenrangú szerepet
így, részben ki-fogástalanul, részben
legalábbis megfelelően, ki tudnának
osztani.

Végül emlékezzünk meg az előadás
ritkán látható technikai bravúrjáról. A
szereplők - mind a tizenöt rézfúvós - csak
markírozzák a muzsikálást, de ezt a
legapróbb részletekig végigpróbált
szakmai tökéllyel, amely már-már igazabb
a valódinál - s közben a színfalak mögött
egy „igazi" fúvószenekar szolgál-tatja a
hangokat, ugyancsak bravúros
pontossággal követve leállásokat, giksze-
réket és sikerült zenei megoldásokat
egyaránt. A példás műgond a legszebb
művészeti eredményre vezet: eszünkkel
felmérjük az előzetesen befektetett óriási
munkát, de végtermékét teljesen spontán,
sőt könnyed és játékos jelen idejű
élményként érzékeljük.

A színpadi és a háttérbeli zenekar
összehangoltsága, de persze elsősorban a
színpadi zenekaré önmagában azt mutatja:
a miskolciak most valóban „mind együtt"

vannak, megtalálták azt a kar-mestert,
akire - az eredeti előadás záró-képében -
még mint afféle álombeli Godot-ra, csak
várt a közösség. És ez a zenekar is nyert
már díjakat, csakhogy nem a világháború
előtt, hanem utoljára a tavalyi évadban,
ugyanezzel a kar-mesterrel, aki most is
impozánsan vezényelt egy középszerű
partitúrát. Amely-nek szerzője nyilván
őszintén meglepőd-ne, ha megtudná,
mennyire nekünk szóló művet alkotott.

Peter Buckman: ...Most mind együtt! (miskolci
Nemzeti .Színláz)

Fordította: Bátki Mihály. Zenei vezető:
Kalmár Péter. Díszlet: Szlávik István.
Jelmez: Szakács Györgyi. Rendező: Csiszár
Imre.

Szereplők: Blaskó Péter, Simon György,
Tímár Éva, Varga Gyula, Fráter Kata f. h.,
Polgár Géza, Horváth Zsuzsa, Zsolnai Júlia,
Kuna Károly, Sallós Gábor, Csapó János,
Kulcsár Imre, Körtvélyessy Zsolt, Gáspár
Tibor, Matus György.

PÁLYI ANDRÁS

Napló színészekről

Abszurd színészet

Színjátszási kultúránkból lényegileg
hiányzik az a fejezet, amit abszurd
színháznak nevezünk. Ennek megvannak a
maga többé-kevésbé közismert szín-
háztörténeti okai. A második világháború
utáni évtizedben, főleg az ötvenes évek
végén, mikor az abszurd nyugaton tért
hódított, a magyar színjátszás más iskolát
járt: Sztanyiszlavszkij nagy-szerű, bár
annak idején némileg sematizált módszerét
igyekeztünk integrálni. Ami a színházi
műsorpolitikát illeti, egyrészt az
abszurddal szembeni „adósságunkat" úgy-
ahogy törlesztettük, más-részt a
világszínházi fejlődés is mintegy túllépett
az abszurdon, ráadásul a hatvanas években
megszületett az úgynevezett „magyar
abszurd" is, ami azonban inkább a színpadi
groteszk új változatát jelentette. Attól
azonban, hogy Beckett egy-két darabját
vagy az abszurd másod-vonalbeli néhány
művét eljátszottuk, még nem született meg
az a színpadi nyelv, az a színészi
eszköztár, mely e darabok
megszólaltatásához szükséges, s ez úgy-
szólván minden itt említhető előadáson
éreztette is hatását. Színjátszási kultúránk
e hiányossága akkor válik különösen
szembeötlővé, amikor olyan, a lélektani

Mrs. Barker: Győry Franciska

dráma és az abszurd színház hagyomá-
nyait sajátosan ötvöző szerzők műveit
játsszuk, mint Albee vagy Pinter. Ilyen-
kor újra meg újra előtérbe kerül a szín-
padi „hogyan" kérdése, s nemegyszer
jóindulatú igyekezet és kitaláció helyet-
tesíti az igazi színészi létezést. Ez a gond
felmerülhet Az amerikai álom szolnoki
szobaszínházi bemutatójával kapcsolatban
is (egyébként a kettős Albee-bemutatóról,
Az amerikai álomról és A homokládáról a
SZÍNHÁZ előző számában külön kritikai
elemzés jelent meg), de úgy tűnik, Győry
Franciska a darab egyik legnehezebben
megfejthető, „legabszurdabb" figurájának,
Mrs. Barkernek megformálásakor valóban
aranyat talált: meglelte annak a természe-
tes színészi létezésnek a nyitját, mely
elsősorban az ő maga személyes igazsága,
mégis „megoldja" a szerepet.

Ez az idézőjel, amelyben a „szerep-
megoldást" említjük, a lényeget érinti.
Győry Franciska láthatóan tisztában van
azzal, mi az abszurd színház egyik
legfontosabb jellemző vonása: ez a
színház eleve lemond arról, hogy érvek-
kel bizonyítsa az emberi állapot abszur-
ditását, csupán bemutatni akarja azt „lé-
tében, konkrét színpadi képek révén"
(Martin Esslin). Mit jelent ez - a színész
felől nézve? Mindenekelőtt azt, hogy ne
akarja a „metafizikai szorongást" a ha-
gyományos lélektani dráma motivációja
szerint megfejteni. Ezt el kell fogadnia,
sőt valamiféle létazonosságot kell vele
vállalnia. Az, ahogy Mrs. Barker becsöp-
pen Papi, Mami és Nagymama tipikus
amerikai kispolgári miliőjébe, ahogy az
első szóra kombinéra vetkőzik, mert így
„otthonosabban érzi magát", a maga
képtelenségében kézenfekvő nyilvánvaló-
ság. I la a színész ezen a ponton vállalni
tudja az azonosságot a szituációval, ha
képes a maga sajátos élményeként elfo-
gadni és a nézővel is elfogadtatni az alap-
helyzetet, akkor meglelte a „metafizikai
szorongás" egyedül lehetséges belső mo-
tivációját - önmagában, önmaga szemé-
lyes létében.

Az abszurd a személyesség, az indivi-
duum drámája. Az individualizmus bár-
minemű meghaladása az abszurd megha-
ladását is jelenti. Az Albee-féle drama-
turgia bizonyos mértékben vállalkozik c
meghaladásra, de kiindulópontul az
abszurditást teszi meg. Ha a színész egy
Albee-darabban a kifejlet felől akarná
megközelíteni a figurát, ami a mi szín-
játszási hagyományaink szerint csábító
lehet, könnyen tévútra siklana. Győrt'


