
mot. Valló nem versenytársa, hanem
szövetségese és szolgája lett az örkényi
gondolatnak.

Vitáznivalónk legfeljebb abban volna,
'amit annak idején, az In memoriam pre-
mierje után, elragadtatással üdvözöltünk :
ezúttal mintha a rendező túlságosan na g y
gondot fordított volna Örkény cirkuszának
tárgyi kereteire. Az In memoriam titkot
sejtető, lebegő fekete golyói a szín-padi
halál üzenetét hordozták, és szim-
bólumként az előadás szertartásnyelvé-nek
szerves alkotórészeivé lettek. A For-

gatókönyv cirkuszának rekvizitumai azon-
ban jórészt mindvégig díszletek marad-
nak: a hatalmas kötélhágcsó v a g y a Mes-
ter asszisztensnőjének fel-le mozgatható
emelvénye nélkül semmit sem változna,
legalábbis nem szegényedne az előadás.

A. szereplőkről elmondottakhoz mind-
össze egyetlen lényeges hozzátennivalóm
van: Szombathy Gyula Novotni fő-
vadászának dicsérete. Akkor is hitelesen
játszik, amikor a porond peremén ülve
némán figyeli a történet és a történelem
menetét. De amikor darabokra törik
hallgatásának páncélja, úgy fakad ki belőle
a sérelmek sorozata, az elfojtott gyűlölet,
mint mérges kelésből a genny. Igaz, hogy
a monológgá zsugorított dráma, amiről
számot ad, eleve kitűnő színészi
lehetőséget kínál. De Szombathy a
felhánytorgatott és az elbeszélés hevében,
sodrásában újra átélt megaláztatások elő-
adása kor borotvaélen egyensúlyoz. Fel-
háborít, részvétet ébreszt, s közben mégis
óva int attól, hogy sorsát - szavának hitelt
adva - „beszorozzuk tízmillióval". Mert a
dühtől vöröslő arc mögött fel-rémlik az a
másik is, a kiszolgáltatottságát kaján
alázattal viselő szolga ellenszenves álarca.
Isten óvjon bennünket a Novotniktól...
Barabás Ádám elkötelezett
skizofréniájának ezt a negatív lenyomatát
fedezi fel és fejezi ki nagyjelenetében
Szombathy Gyula, és ezzel nőtt túl a
dráma és az előadás főszereplőin.

Örkény István: Forgatókönyv (Vígszínház)
Rendező: Valló Péter. Dramaturg: Radnóti

Zsuzsa. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Já-
noskúti Márta.

Szereplők: Reviczky Gábor, Bánki Zsuzsa,
Szilágyi Tibor, Béres Ilona, Miklósy György,
Szombathy Gyula, Kútvölgyi Erzsébet,
Kern András, Tábori Nóra, Sipos András,
Stanisovszky László, Orosz Péter, Györkös
László, Kovács Adél f. h., Eckschmiedt Ta-
más, Szlusni Csaba. Munkatársak: Éberwein
Róbert, Gergely László f. h., Héjj János,
Jármai Gyula, Juhász Sándor, Kiss Péter,
Komlósi Zsuzsa, Móray Ernő, Nagy Árpád,
Spannberger Éva, Zsedényi Erzsébet.

PÁLYI ANDRÁS

Ami elmaradt

Kőműves Kelemen a Pesti Színházban

Így is kezdhetnénk ezt a beszámolót: hol
volt, hol nem volt, volt egyszer egy Illés
együttes. Akkortájt alakultak meg, ami-
ko r a Beatles-fiúk által teremtett vagy
legalábbis a nevük által fémjelzett beat-láz
hullámai elértek hozzánk. Egy kicsit ők,
az Illésék lettek a „magyar Beatles",
vagyis ha nem is ők képviselték egyedül a
magyar beatet, de hosszú évekig ők
fémjelezték. Nemcsak újszerű, eredeti és
igen nívós muzsikát csináltak, de megje-
lenésüknek nem kevéssé társadalmi-tar-
talmi jelentősége is volt. Nemcsak a zene
hangzott a maga modernségében és me-
részségében revelatívan, hanem a dalszö-
vegek is. „Nem akarok állni, ha fordul a
Föld" - énekelték egyik legnépszerűbb
számukban, s túlzás nélkül elmondható,
hogy dalaikkal egy nemzedék életérzését
fogalmazták meg. Hosszan idézhetnénk
ennek illusztrálására az egykori Illés
együttes számainak ironikus-játékos,
mégis emberi tartalmaiban oly komoly
nyelvi ötleteit, sőt nemegyszer gramma-
tikai bukfenceit, melyek azonban többet,
mélyebbet fejeztek ki a puszta játékosság-
nál vagy nyelvöltögetésnél. Mindez a hat-
vanas évek végén, a hetvenes évek elején
történt, amikor más-más társadalmi és
politikai körülmények között más-más
módon, de világszerte egyszerre aktuális-

sá vált az úgynevezett nemzedéki kérdés.
A fiatalságban elemi erővel szólalt meg az
igény, hogy kifejezzék abbeli vágyukat:
másképp akarnak élni, mint az előttük
j á r ó nemzedékek. Persze minden ilyesféle
háborgásban-lázadásban van né-mi
modorosság is, ezúttal is volt, mind
nálunk, mind külföldön; az Illés együt-
tesnek épp abban rejlett a különös értéke,
hogy a beat-láz leghitelesebb magya r
képviselői lettek, bennük volt a legtöbb
elementaritás és a legkevesebb manír,
hangjuk, mondandójuk tisztán és egy-
értelműen csengett. Aztán az együttes
felbomlott, megalakult a Fonográf és az új
Illés-együttes, de ez, ha voltak is sze-
mélyes okai, mert természetesen voltak,
már következményként könyvelhető el:
tudomásul kellett venniök, h o g y véget ért
egy korszak, melyben a fentebb jelzett
szerepüket betöltötték.

És így folytathatnánk: hol volt, hol nem
volt, volt egyszer Szegeden, a József
Attila Tudományegyetem patronálása alatt
egy műkedvelő színjátszó csoport, mely
Paál István vezetésével működött. A Paál-
féle csoport nagyjából ugyanabban az
időben hívta fel magára a figyelmet, mint
az Illés együttes, s noha a dolog
természetéből eredően sokkal szűkebb
társadalmi rétegre hatott, elsősorban az
egyetemistákra, fiatal értelmiségiekre,
mégis ugyanannak a társadalmi-kulturális
jelenségnek fémjelzői voltak, mint az
Illésék. Persze a Paál-féle kísérlet sem állt
egyedül. Sőt, annak idején úgy tűnt, az
amatőr színjátszó mozgalom felerősödése
némileg túllép és túlmutat a maga eredeti
közművelődési funkcióján: nem-csak arra
szolgál, hogy „civil" foglalko-

Jelenet a Kőműves Kelemen pesti színházi előadásából



zást űző fiatalok (mindenekelőtt diákok) a
maguk aktív művészi önnevelési lehe-
tőségét keressék benne, hanem egymás
után születtek meg azok az amatőr szín-
házi produkciók, melyek mintegy
konkurenciát jelentettek a hatvanas
években eléggé megmerevedett hivatásos
színházak repertoárjával, játékmódjával
szem-ben. Énnek egyik ékes jele volt,
hogy az amatőr színjátszó együttesek
törzsközönsége többnyire azokból a
fiatalokból került ki, akik egyébként
jószerivel be se tették a lábukat a nagy
kőszínházakba, mert az ott látható
előadásokat eleve unalmasnak és
érdektelennek bélyegezték. Tudjuk, azóta
ez a helyzet is megváltozott. Egyrészt a
Paál-féle együttes fel-oszlott, s a mellettük
futó többi csoport is így vagy úgy eltűnt a
porondról (talán az egyetlen Stúdió K.
kivételével, mely azonban mára valójában
professzionistának nevezhető); másrészt a
hivatásos színjátszásban is megindult egy
erjedési folyamat, mely részben integrálta
az amatőrök által kivívott eredményeket, s
épp azok a színházak, melyekben ez a
folyamat beindult, a szín-háztól korábban
idegenkedő, azt meglehetősen elavult
művészi ágnak tekintő fiatalabb
értelmiségi rétegekre is vonzást tudtak
gyakorolni. A Paál-féle kísérlet lényegét
tekintve csak látszólag volt „szakmai":
amikor játékmódjukban - elsősorban
Artaud, Brook, Grotowski írásai, illetve
gyakorlati példái nyomán - a színészi és
emberi feltárulkozásra, a személyes
önvallomásra helyezték a hang-súlyt,
akkor e másfajta színjátszási módban egy
másfajta életmód igénye fogalmazódott
meg, annak az életnek az igénye, mely
elsősorban teremtő aktus, értelmes
aktivitás. Így került érdeklődésük
középpontjába az életbe vetett hit, az al-
kotás megkövetelte áldozat problema-
tikája, s ezt a legmagasabb művészi szin-
ten és a legerősebb szuggesztivitással
Sarkadi Kőműv es Kelemenjéből készült
előadásukban fogalmazták meg, mely
egyébként a csoport utolsó bemutatója lett.

És továbbá: hol volt, hol nem volt, volt
egyszer egy író, aki korának társa-dalmi és
politikai problémáit személyes drámaként
élte meg, egy önmarcangoló, vívódó és
töprengő ember, aki sosem elégedett meg
a könnyebb megoldással, nem szerette az
olcsó lekerekítettséget, s mert a kor,
amelyben élt, az általa éles szemmel
meglátott problémákra nem tudott
egyértelmű választ adni, számos műve
befejezetlenül, töredékben maradt

ránk. Ezt az írót Sarkadi Imrének hívták, s
két évtizeddel tragikus halála után már
közhelynek számít leírni, hogy életműve
töredékességében is teljes egésznek
számít, jelentős fejezetnek az 1945 utáni
magyar irodalomban. Érvé-nyes ez a
Kőműv es Kelemenre is, melynek témája
Sarkadit igen mélyen foglalkoztatta: előbb
novellát írt belőle, majd újra s újra
belevágott, hogy drámaként is
megfogalmazza, de egyik változatot sem
fejezte be. Á Kőműves Kelemen-töredékek
Sarkadi halála után sokáig lappangtak,
mígnem Siklós Olga folyóiratbeli publi-
kációját követően a Sarkadi-életmű drá-
makötetében is megjelentek. Eztán került
sor a Paál-féle előadásra, mely radikális
szövegkezelésével elsősorban a mű szelle-
méhez és nem a betűjéhez kívánt hű ma-
radni, s ugyanebben a színiévadban -
1973/74-ben - Osztovits Levente átdol-
gozásában a veszprémi Petőfi Színházban
is színpadra jutott a darab, bár ebben a
bemutatóban inkább a betű szerinti hű-
ségre került a hangsúly. Nánay István a
SZÍNHÁZ 19745. számában behatóan
foglalkozott a Sarkadi-művel és a két-féle
interpretációval, s a negyvenes évek
végén, az ötvenes évek elején írt Kőműv es
Kelemen kapcsán többek közt megállapí-
totta: „Sarkadi majd minden akkori mű-
vének központi problémája az áldozat-
vállalás, az áldozathozatal. Ebben a drá-
mában különösen élesen fogalmazza meg
az ezzel kapcsolatos kételyeit. Kelemen -
Boldizsár manipulációjára - belekény-
szerül a csodahozó áldozati egyezségbe, s
ő, aki váltig azt hajtogatja, hogy semmi-
lyen áldozat nem drága a Műért, kénytelen
a legnagyobb áldozatra." Világos, hogy a
nagy társadalmi átalakulások és a
koncepciós perek idején Sarkadi számára
„a Mű" elsősorban az új társadalom
felépítését jelentette, s kételyei is arra vo-
natkoztak, hogy meddig lehet elmenni az
áldozathozatalban az új és szebb jövő
érdekében. De az is világos, hogy Kő-
műves Kelemen története, akár a Sarkadi-
féle változatról, akár az eredeti nép-
balladáról van szó, nem csupán ilyen di-
rekt politikai összefüggésekben értel-
mezhető. Épp a Paál-féle előadás volt jó
példa erre, ahol az alkotó ember belső
vívódására került a hangsúly: Kelemen és
Boldizsár mintegy ugyanannak a sze-
mélynek megkettőzött énje lett, s az ál-
dozatvállalás drámája az alkotás és az ön-
kifejezés belső dialektikájának, nemegy-
szer feloldhatatlannak tűnő ellentmon-
dásainak drámáját fogalmazta meg.

Mindezt el kellett mondanunk ahhoz,

hogy a Pesti Színházban bemutatott új
Kőműves Kelemen-változatról szóljunk,
mely ugyancsak Sarkadi drámájának fel-
dolgozása, ám a színlapon műfaji meg-
határozásként ez szerepel: rockballada.
Marton Lászlót, aki a mostani Kőműves
Kelement rendezte, láthatóan az izgatta,
ami-re annak idején nem került sor: hogy
az „új zenét" és az „új színházat" össze-
hozza. Megemlíthetnénk itt a rendező
korábbi, a Vígszínházban bemutatott ze-
nés produkcióit, melyekhez Presser Gábor
írt muzsikát, bár ezek az előadások
zeneileg is, drámai hangvételükben is
mások, sokkal lágyabbak voltak. Ha jól
tudom, még a régi Illés együttes fennállása
idején foglalkoztatta Szörényi Leventét és
Bródy Jánost, hogy valamiféle színházi
vállalkozásba vágjanak, legalábbis
nyilatkozataikban időről időre utalás
történt erre; s abban, hogy végül e
vállalkozás csak annyi esztendő múltán
született meg, lehet az objektív vagy sze-
mélyes nehézségeknek is szerepe, de nem
kevésbé lehet a szerzőpáros önmaga iránti
igényességének is. Mindenesetre Szörényi
számairól elmondható, hogy semmivel
sem adja magát alább, mint ahogy azt
megszoktuk tőle; a Szörényi-féle muzsika
eleve azzal hívta fel magára a figyelmet,
hogy érdemleges módon tudta ötvözni a
rockot a magyar népzenei hagyo-
mányokkal, s ez hangsúlyozottan érvé-
nyes a Kőműve s Kelemen zenéjére. Az ere-
deti Kőműves Kelemen ballada megzenésített
változata egyébként Szörényi Levente
önálló lemezén is szerepelt már; most ez a
szám zárja, mondhatni igen ötletesen, a
színházi előadást. Más kérdés, hogy
Szörényi sokkal jobb előadója a saját
számainak, mint a Pesti Színházban
fellépő együttes, melynek jelentős része
főiskolai hallgatókból áll össze. Ez nem
annyira a fiatal és tehetséges színészgárda
képességeinek lebecsülése kíván lenni,
inkább annak kiemelése, hogy a Szörényi-
féle rock nagyon is személyes, testre,
pontosabban előadói alkatra szabott zene.

Az, ahogy Marton László és Ivánka
Csaba (ő szerepel a Sarkadi-darab átdol-
gozójaként a színlapon) a szöveget kezeli,
sok tekintetben a Paál-féle feldolgozást
juttatja eszünkbe: vagyis ők sem annyira
betű szerinti hűségre törekszenek, inkább
annak kidomborítására, amit a mű lénye-
gének éreznek. Az író a lélektani dráma
hagyományaihoz igazodott, amikor a
maga Kőműves Kelemenjét írta, s az már a
veszprémi bemutatóból kiderült, hogy az
utókor szemével olvasva, túlírtnak,
bőbeszédűnek hat a Sarkadi-féle változat.



E szövegkezelést indokolja a rockballada
műfaja is, ami annyit tesz, hogy az átdol-
gozók mintegy az eredeti Kőműves Kelemen
ballada mai hangszerelésű, aktuális igényű
feldolgozására felhasználják Sarkadi
mondatait és drámai alaphelyzeteit.
Sajnálatos azonban, hogy a Kelemen-
Boldizsár konfliktus dramaturgiailag el-
nagyolt és homályos marad: megfelelő
koncepció híján az előadásnak nincs igazi
drámai magva, s ezt legfeljebb menteget-
ni lehet a „balladai homály" szándékos-
ságával, ám nem menteni, hisz jól tudjuk,
az eredeti balladában minden műfaji ho-
mályosság ellenére igen erős drámaiság
rejlik. Félreértés ne essék : a mostani elő-
adáson nem a Paál-féle - egyébként igen
meggyőző - elképzelést kérjük számon,
mely Kelemen és Boldizsár szerves és el-
lentmondásos egységére épült; de az
alapkonfliktus tisztázása nélkül nem lehet
bűnről és bűnhődésről, hitről és alkotásról
beszélni.

Más tekintetben is emlékeztet azonban
a mostani Kőműves Kelemen a hajdani sze-
gedi amatőrelőadásra, éspedig testcent-
rikusságával. A tizenkét ifjú kőműves
Marton László színpadán ugyanúgy fél-
meztelen, mint Szegeden volt (bár
Jánoskúti Márta az egy lélegzetre előadott,
másfél órás rockballada „utójátékában"
sötétkék öltönybe és fehér ingbe bújtatja a
kőműveseket, akik immár felépítették
Déva várát, akár egy mai szocialista brigád
ünneplőbe öltözött tagjait, s ez a megoldás
a maga groteszkumában eredeti és
szellemes ötletként méltatható), s
hasonlóképp fontos szerep jut a színészek
akrobatikus készenlétének is, amiből az
együttes kétségkívül jól vizsgázik. De míg
Paálnál az, amit testcentrikusságnak
mondtunk, noha megfelelőbb lenne test-
kultúrának nevezni, elsősorban az önval-
lomás, a személyes feltárulkozás eszköze
volt, addig a Marton-féle rendezésben
sokkal inkább öncélnak tetszik, hatásos
látványnak, modern színpadi effektus-nak.
A szegedi együttes annak idején mintegy
emberi és művészi ars poeticáját
fogalmazta meg a Kőműves Kelemennel, a
Pesti Színház színészei elsősorban sok-
oldalú színészi iskolázottságukról tesz-nek
tanúságot ezzel az előadással. Bizonyság
erre, hogy Novák Ferenc igényes, népi
ihletettségű koreográfiáját ugyanúgy elő
tudják adni, mint Szörényi-Bródy dalait (s
ez minden fentebbi észrevételünk ellenére
érvényes), jól bánnak a Fehér Miklós
tervezte hatalmas, néha ijesztően zuhanó
létrákkal, s technikailag kifogástalanul
oldják meg a produkció

leglátványosabb és legszebb jelenetét:
Kőműves Kelemenné rituális
feláldozását. Kelemen felviszi a létrán
feleségét, a karjában tartja és fölébe hajol,
akárha valami fordított Pietát látnánk,
majd a szerelmi kielégülés mozdulatával
leejti az ifjú asszonyt, aki a lent várakozó
kő-művesek karjaiba zuhan.

Csak épp a lélek hiányzik e technikailag
akár virtuóznak is nevezhető előadásból:
az a sugallat, mely elhitetné és megértet-
né velünk, hogy e rockballadát itt és most
feltétlen be kellett mutatni. „Lélek"

helyett - divatosabb kifejezéssel - mond-
hatnánk üzenetet is. Pedig se Marton, se
Ivánka, se Bródy nem hagy kétséget
afelől, hogy igenis van „üzenetük" a mai
néző számára: színészeik egyfolytában
arról beszélnek és arról dalolnak ezen az
estén, hogy hit nélkül nem lehet alkotni,
hogy alkotás nélkül értelmetlen az élet, s
hogy az értelmes élet áldozatokat köve-
tel. Mégis átkozott-átkozott „magas Déva
vára", melynek malterjába egy aszszony
vérét keverték. De ez így csupa közhely:
a szavak, bármilyen jó a zene, bármilyen
impozáns a színészi akrobatika, üresen
csengenek. S ezért a művészi kudarcért
Bródy Jánost is felelősség terheli (noha
korántsem csak őt), mert dal-szövegei
ezúttal elmaradnak attól a fanyar-
kesernyés-természetes hangvételtől,
melyet tőle megszoktunk, s többnyi-re
bizony patetikusnak bizonyulnak. Mi
meg kicsit úgy érezzük magunkat a né-
zőtéren, mint az egyszeri polgár, aki szo-
kásból, rutinszerűen eleget tesz az őseitől
örökölt vallási előírásoknak, elmegy va-
sárnap a templomba, hallgatja a prédiká-
ció szép, retorikus fordulatait, de a szavak
már-már semmit sem mondanak számára,
mert az életéhez nem sok közük van.
Persze Marton Lászlónak nem kell attól
tartania, amitől Bergman

vacsorájában a lelkésznek: hogy lassan
kiürül a templom. A Szörényi-Bródy
szerzőpáros minden bizonnyal kitűnő
„áruvédjegy" ahhoz, hogy sikerszériát
biztosítson a színháznak.

A véletlen úgy hozta, hogy a Kőműves

Kelemen bemutatója idején öles betűkkel
állta Corvin mozi homlokzatán: NOSZ-
TALGIAROCK. E felirattal a nem sokkal
korábban bemutatott A koncert című filmet
reklámozták, mely a régi Illés együttesről
rajzolt nosztalgikus, kissé szociográfikus
igénnyel készült képet. De az ilyesféle
véletlenek sosem egészen véletlenek, s e
sorok írójában némiképp összecseng a
film és a színházi előadás. Koltay Gábor
filmje arról beszél, ami volt, ami valóban
megtörtént, arra a kérdésre keresi a
választ, mit jelentett annak idején az Illés
mint jelenség. Marton László előadása
arra utal, ami elmaradt: az Illés-jelenség -
vagy fogalmazzunk így: a Szörényi-
Bródy-jelenség - és a színház
találkozására. És sajnos valóban nem tesz
többet, mint utal rá. Lehet, hogy ha ez a
színházi produkció nyolc-tíz esztendővel
ezelőtt születik meg, ennél valami sokkal
lényegesebb történik a színpadon. De ha
már így esett, ahogy esett, valamiképp
jelen kellene lennie annak az időtávlatnak
is az előadásban, ami a hajdani beatlázat a
mától elválasztja. S akkor talán nem
lengené be az unalom ezt az impozáns
külsődleges erényekben viruló előadást, s
a kritikusnak is többre jutna kedve, mint a
hatásos fizikai teljesítményért
megemlíteni Hegedűs D. Géza
Kelemenjét, Szakácsi Sándor Boldi-
zsárját, Gáspár Sándor Mártonját, Sörös
Sándor Mátéját, valamint a Kelemen
feleségét alakító Kovács Nóra nevét.

Déva várának fala előtt (középen: Hegedűs D. Géza) (lklády László felvételei)


