
világszínház
rincét jelentik. Az olasz színház nagyobbik
részét azonban kétségtelenül az a mintegy
százötven „alkalmi" társulás képezi, amely
saját színházzal nem rendelkezik, amelyik
mind a saját program-ját játssza, és úgy
látszik, meg is él ebből. Természetesen
állami támogatással. Az a beállítás, mely
szerint a magyar színház különleges
helyzetben van, mert az állam támogatja --
félrevezető és nem igaz! Á színházat a
világon mindenütt agyon-
szubvencionálják. Olaszországban külö-
nösen. Nagyon érdekes és tanulságos a
szubvencionálás módszere is, elsősorban a
mai olasz drámairodalom szempontjából.
Az olasz író darabját erősen támogatják, a
klasszikusét kevésbé, mai kül-földi szerző
darabjának előadásakor pedig a színház
semmilyen anyagi támogatásban nem
részesül. Az utóbbi esetben tehát a
drámának kasszasikernek kell lennie
ahhoz, hogy érdemes legyen eljátszani. Ez
a furcsa „védvám"-rendszer túlzásnak
tűnik, s talán egyik oka is annak, hogy az
olasz dráma napjainkban olyan gyenge.

Végül valamit az olasz színjátszásról.
Számomra úgy tűnik, hogy az olasz szín-
ház jelenleg nem túlságosan magas szín-
vonalú. Pontosabban: rendkívül nagy a
szóródás. A kiválóan izgalmas, lenyűgö-
zően „mai." produkciók mellett megdöb-
bentően dilettáns produkciókat is láttam;
és az is igaz, hogy legjobban egy francia
társulat vendégjátéka tetszett. Azért a
tisztességes szakmai középszintet,
színvonalat többnyire mindegyik együttes
eléri. Tény az is - s ez lényeges -, hogy ha
szerencsésen verődik össze egy-egy
„csapat", jó rendezővel és színészek-kel,
jó darabbal, akkor bizony érdekesebb,
progresszívebb előadásokat pro-dukálnak,
mint amilyenekhez mi hazai
színpadjainkon hozzászokhattunk.

NÁNAY ISTVÁN

Az áldozat

Tóth László drámája Kassán

Kőmíves Kelemenről drámát írni Sarkadi
Imre után merész vállalkozás. A ballada
ismerői számára - s ki ne ismerné a görög
kultúrából délszláv közvetítéssel a magyar
népköltészetben meggyökeresedett mű
valamely variációját - archetípussá vált a
tizenkét (egyes változatokban tizenhárom)
kőmíves, Kelemen és társai, illetve
Kelemen családja s azok tragikus
története. Ez a tragikus történet szinte
kínálja magát a színpadi feldolgozásra.

A hatvanas években fellendült amatőr
irodalmi színpadok máig egyik legtöbbet
feldolgozott témája a Kőmíves Kelemen-
ballada, ám ezek az előadások lényegé-
ben a ballada keretein belül maradnak.
Viszont már a századelőn Kárpáti Aurél és
Vajda László háromfelvonásos, misztikus
és naturalista elemeket magába sűrítő
pszichológiai drámát írt a balladából.
Aztán a negyvenes-ötvenes évek
fordulóján megszületett Sarkadi Imre
töredékes variációkban fennmaradt drá-
mája. Sarkadi látta meg először a balladai
témában a modelldráma lehetőségét, s
egyértelműen egy új társadalom építésé-
nek allegóriájaként értelmezte Kőmíves
Kelemen. történetét. Nála a dráma két
főszereplője, Kelemen és Boldizsár egy
ember két énje: az egyiket csak a fel-adat,
a cél, a hit, a hivatás vezérli, a másikat az
embernek emberi élethez való jogáért
érzett felelősség. Szabad-e, lehet-e egy
gigászi feladat megvalósításáért egy hit
oltárán feláldozni a legszentebbet, az
emberi életet? Van-e értelme az ilyen
áldozatnak? A kikényszerítettnek és az
önként vállaltnak ? Ezekre a kérdésekre a
drámavariációk megírásakor nem tudott az
író önmagának megnyugtató válaszokat
adni, ez magyarázza többek között a
töredékes formát.

Úgy tűnik, hogy a hetvenes években
érett meg a helyzet arra, hogy a húsz
esztendővel azelőtt Sarkadi által feltett
kérdésekre feleletet keressen a színház.
Ekkor publikálták a Sarkadi-töredékeket,
méghozzá több változatban is, ekkor
került színpadra a mű Veszprémben és a
Szegedi Egyetemi Színpadon. S ezek-ben
az években a ballada több új dráma-

feldolgozása született meg, és ezek mind-
egyike (Dér Zoltán vajdasági magyar íróé,
Gyurkó Lászlóé, Sárospataky Istváné),
akár Kelemen a főszereplőjük, akár a
felesége, más-más módon, de ugyanazokat
az erkölcsi-döntéshozatali modell-
lehetőségeket kereste, mint a Sarkadi-
dráma.

S ugyancsak ezekben az években írta
meg első drámáját az akkor már ismert és
verseivel, esszéivel feltűnést keltő
szlovákiai magyar költő, Tóth László. Az
áldozat című drámája nem Déva várának
építéséről szól. A cím alatt ez a mondat
olvasható: Történik bárhol és bármikor.
Azaz a híres-hírhedt Déva-vár építése után
vagyunk, de az ott történtek nyomasztó
emlékként és megismétlésre kész
példaként élnek az emberek-ben. Mert az
az építkezés sem akar sikerülni, amin
éppen dolgoznak, a falak itt is újra meg
újra ledőlnek, és nem tartja meg őket
semmi sem. A. kőművesek csapata
megfogyatkozott, kit agyon-nyomott
valamelyik kőomlás, ki többre tartotta
életét, nyugalmát a fizetségnél, a
hírnévnél, a becsületnél, az adott szó-nál,
és odébbállt. Hatan maradtak mind-össze,
köztük Kelemen, a mester és Bálint, az
örökös helyettes, akin alulról is, felülről is
csattan az ostor, mert ő a mester szemében
csak a többiek szó-szólója, a
kőművesekében pedig a mester
utasításainak közvetítője. Kelemen és
Bálint kettőse, vitáik, a kettejük közötti
érvek polarizáltsága sok szempontból
hasonló ahhoz, amit Sarkadi Kelemen és
Boldizsár kettősében rajzolt meg. De míg
ott a két szereplő egyenrangú volt, itt
alárendeltségi viszony van közöttük. Ez
abból is adódik, hogy Tóth László darabja
mindenekelőtt a döntéshozatal
felelősségét, kínját-gyötrelmét, folyama-
tát vizsgálja. S a kőművesek helyzetük-
nél, a munkához való materiális kötődésük
folytán nincsenek döntési helyzet-ben.
Pontosabban, nem ugyanarról dönthetnek,
mint amiről Kelemen. Neki mindannyiuk
sorsáról, nekik csak a magukéról kell
határozni. S ebben a hierarchiában is
közbülső helyet foglal el Bálint, mivel ő az
egyedüli, aki vala-melyest képes
Kelemenre hatni, így az ő döntése többet
nyom a latban, mint a többieké. A dráma
magában rejti azt a lehetőséget, hogy
Kelemen határozottsága és a többiek
határozatlansága között Bálint legyen a
kiegyenlítő tényező, azaz az ő v í v ó d á s a ,
döntéshozatala s ez-által az ő szerepe
kerüljön a cselekmény középpontjába.
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Ám ezt a drámai vonalat egy másik
keresztezi - és gyöngítik egymást -, a nőké,
az áldozatoké. Kelemen felesége, Borbála
az első áldozat, őt sorsolják ki a
kőművesek. Borbála a férje iránti feltétlen
szeretetből hosszú vívódás után vállalja az
áldozat szerepét. De hiába falazzák be a
kőművesek, a fal ismét leomlik. Talán
újabb áldozat kellene? S most Bálint
felesége, Anna önként lép be a falba, s a
megdermedt férfiak gyűrűjében kezdi
felrakni maga körül a köveket. A harmadik
nő a szomszédasszony, aki mint egy
ősöreg mesefa őrzi a bal-jóslatú balladát, s
tudja, hogy az áldozatok elkerülhetetlenek,
s az áldozathozatal mindig a nők dolga.

A darab azonban mégis inkább azt
sugallja, hogy meg kell különböztetni az
értelmes áldozatvállalást az értelmetlentől,
különbséget kell tenni aközött, hogy valaki
egy szent cél érdekében önmagát pusztítva
dolgozik, vagy a cél nevében mások élete
fölött - valósan és képletesen -
rendelkezik. Azt sugallja a darab és az
előadás, hogy az a közösség, amely a
végső áldozatra, az emberek feláldozására
képes, az önmagát falazza be, ön-magáról
mond halálos ítéletet.

Tóth László drámáját a Magyar Területi
Színház Thália Színpada mutatta be
Kassán Szigeti László dramaturgiai köz-
reműködésével, Gágyor Péter rendezé-
sében. Gágyor és Szigeti szertartás-
színházi előadást teremtett az eredendően
költői indíttatású drámából. Bár a transz-
ponálás bizonyos dramaturgiai, írói, tér-
szervezési, színészi döccenőkkel is járt,
egészében véve az írói szöveg és a szín-
padi megvalósítás nem perel egymással.

Kopócs Tibor elvont, mégis konkrét
díszlete egy térben eltolt, forgatható,
stilizált kőművesállvány-konstrukció,
amely különösen az építkezés jeleneteiben
jól funkcionál. Ez a konstrukció a színé-
szeket valódi fizikai cselekvésekre kész-
teti, akárcsak a falakat alkotó kövek
gyakori mozgatása, a falazás, a ledőlt fal
átrendezése stb. Ez utóbbi cselekvés-
kényszer azonban kevésbé szerencsés,

mert a nem valódi
cselekvés imitálását er
kövek átrakását az egy
csupán átdíszletezési v
variálási szempontok
ezek álcselekvések

A díszlet, illetve a
határozó eleme a mű
anyag azzal, hogy nem
de áttetsző, és hajt
idegborzoló susogó-z
hangulatában és ass
jelent, mint egy d
Amikor a színház elő
szembetalálkozunk a m
magolt kövek, építke
talicska és szerszámok
előadásban, amikor
feleségének a sorshú
díszlet nézőtér felőli
műanyag fóliával, s e f
körvonalai látszanak a
oda helyezett bútorok-
befalazást követő oml
fedi, s az előadás
bársonyfüggöny helye
zuhan alá.

A szertartáselőadás
színészi és személyes
Csak akkor jöhet létre
és válik a néző a ri
minden egyes színpad
egyes szereplő ősz
együttesen képes erre
nem lehet gyeng
átgondolatlan része
színészi alakításokn
megszakad az áramkö
zőtér között. A tár
adódóan nem jött,
kiegyensúlyozott, eg
színvonalú közösségi t

Az előadás kiem
alakítása Csendes Lás
pében. Csendes rop
dinamizmussal, éles
chológiailag is indoko
tan, ugyanakkor ex
eszközökkel teszi te
figuránál összetettebbé

álint: Hizsnyai Zoltán
súlyok cipelése a
edményezi, illetve a
ik helyről a másik-ra
agy térkompozíció-
indokolják, s ezért

látvány egyik meg-
anyag fólia. Ez az
ereszti át a levegőt,

ogatása, feltekerése
izegő hangot ad,

zociációiban többet
ekorációs eszköz.
csarnokába lépünk,
űanyag fóliába cso-

zéseken használatos
,,kiállításával". Az

Kelemen elmondja
zás eredményét, a
oldalát beborítja a
ólia mögül csupán a
z előzőleg gondosan
nak. Borbála testét a
ás után szintén fólia

befejezésekor a
tt egy fóliafüggöny

különösen intenzív
jelenlétet köve-tel.
a szertartás áhítata,

tuálé részesévé, ha
i mozzanat, minden
intesége és igaza
mozgósí-tani. Azaz
e, kidolgozatlan,
az előadásnak, a
ak, mert akkor
r a színpad és a né-
sulat adottságaiból
nem jöhetett létre
ységes és magas
eljesítmény.
elkedően legjobb

zlóé Kelemen szere-
pant belső erővel,

váltásokkal, pszi-
ltan és kidolgozot-
presszív kifejezési
ljessé, a darabbeli
Kelemen alakját.

Mint főszereplőnek és mint a társulat
legérettebb tagjának csaknem egyedül kell
viselnie az előadás egész súlyát. Mellette
Kövesdi Szabó Mária, Hizsnyai Zoltán és
Kiss Ági nevét kell meg-említeni. Kövesdi
Szabó Mária őszinte és egyszerű
eszközökkel játssza el Borbá lát. Hizsnyai
Zoltán jóval fiatalabb annál, semhogy
Bálintot Kelemen igazi ellenfelévé tehetné.
Ám erős indulatú megszólalásai, humora,
játékossága és intenzív színpadi jelenléte
következtében az előadás nagy részében
mégis Csendes jó partnere. Kiss Ági az
öregasszony kicsi és megíratlan szerepét
érdekes, sejtelmes figurává alakítja. A
szerep-osztásnak egy megoldatlan pontja
van: Anna dramaturgiailag nagyon fontos
szerepével semmit sem tud kezdeni Házi
Tánya, így az előadás egyensúlya jóvá-
tehetetlenül felbomlik.

A rendezés formai megoldásai közül
néhány kiemelkedően szép és találó,
néhány viszont ötletében is, kivitelében is
pontatlan. Az előbbire Kelemen és Borbála
találkozása, az utóbbira Borbála befalazása
előtti monológja a legkifejezőbb példa.
Megkapóan lírai, ugyanakkor torokszorító
az a jelenet, amikor Kelemen, hogy
halogassa jövetele céljának kimondását,
zavarában az úton látott sóskáról beszél,
míg az asszony rémes, baljóslatú álmát
meséli el. Mint két zenei szólam, egyszerre
szól a két hang, összegabalyodik a két
történet, és a két ember a tekintetével
egymásba kapaszkodik. Az előadás
második részében a halogénlámpa lesz a
főszereplő, s így a jórészt sötét színpadon
csak Borbála fehér ruhája és a kőművesek
köveket cipelő, görgető fehér kesztyűs
kezei látszanak. Látványos és hatásos az
ötlet, a gyilkosságban tettestársak kezeinek
és az áldozat alakjának ellentétére épülő
látvány, ám egy egész jelenet, pláne egy
felvonás szervezőerejéül ez kevés.

Külön kell szólni Bodonyi András zenei
montázsáról, amelynek fontos
dramaturgiai szerepe van, az előadás
dimenzióit tágítja.

Kelemen: Csendes László


