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Két veszprémi bemutató

A Petőfi Színház két, magyar színpadon
ritkán látható drámatípussal lepte meg
közönségét a téli hónapokban. Az egyik,
Anouilh Euridikéje, egy sajátosan huszadik
századi drámafajta, mely a negyvenes évek
második felében hirtelen kedveltté vált a
magyar színpadokon, de rövid virágzás
után ugyanolyan hirtelen el is tűnt a
színházak repertoárjaiból. A másik,
Madách A civilizátora, egy arisztophanészi
modorban írt történelmi parabola, melyet
talán első ízben láthat „zárt" színpadon a
magyar néző Katona Imrének, a darab
rendezőjének átdolgozásában. (A darabot
1978-ban Gyulán mutatta be az
Universitas együttes - szabadtéren).
Mindkét darab számíthat a közönség ér-
deklődésére, az első gondolatvilágának
„eredetisége", a másik gondolatiságának
aktuális kelet-európai jellege miatt. A kér-
dés az, hogy a megvalósítás megterem-
tette-e a feltételeit mind rendezői, mind
színészi tekintetben. annak, hogy a néző
azonosulhasson ezzel a két világgal. Az
Euridike esetében ez a műhöz való viszony
teljes hiánya, A civilizátor-előadásban pedig
színpadi identitászavar, a barokk színpad
„szűklátókörűségének" figyelmen kívül
hagyása miatt (lényegében változtatás
nélkül emelvén át a szabad-téren sikeres
produkciót a Kőszínházba) nem
történhetett meg.

Anouilh különös drámaíró. Értékelői
vagy drámagyáros giccstermelőnek tartják,
vagy elismerően nyilatkoznak nyel-vének
költőiségéről, gondolatainak me-
részségéről. Arról az Anouilh-ról azonban,
aki a színház szerelmesének vallja magát,
azt a legkevésbé lehet elmondani, hogy
ízig-vérig drámaíró. A meghökkentés
különböző formái, melyeket nagy
szeretettel alkalmaz drámáiban, mindun-
talan megbontják a cselekmény ívét,
megkérdőjelezik az alakok szándékait és
cselekedeteit, a dráma dramaturgiai és
pszichológiai egyértelműségét.

Anouilh egy olyan drámaírói nemzedék
egyik képviselője Franciaországban, mely
új formák és témák keresése során a
legkülönfélébb hagyományokból merített
és hagyományokat ötvözött, és csak
keveseknél tisztult le olyan karakteres

formában és látásmódban, mint például
Beckettnél vagy Ionescónál. Ezek a for-
rások a következők: keretként megtart-ja a
polgári naturalista miliőt, nyelvezetében
megpróbálja követni a francia klasszicista
dráma nyelvének tisztaságát és
költőiségét, a mitológiákból kedvelt témáit
meríti, szemléletében pedig erősen
strindbergi, dekadens. Mi indokolja vajon
ezt a furcsa eklekticizmust?

Mindenekelőtt meg kellene keresni -
jelen esetben Anouilh-nál -, hogy miért írt
drámákat, vagy - szűkítsük a kört - miért
írta meg az Euridikét. Az Euridike az
emberi szenvedélyek tisztaságának
védelmében íródott. Euridike strindbergi
figura: mérhetetlenül egyedül érzi ma-gát
kicsinyes vidéki színjátszókörnyezetében,
magánya azonban soha nem lehet
egyedüllét, mert az ember soha nem sza-
badulhat meg szégyenlett, mocskos
múltjától, mint kísértetek veszik körül a
múlt alakjai, kiknek jelenléte a jelen re-
ményeit, az elérhető boldogságot is tönk-
reteszik. Magányunk tehát bűneink ta-
lálkozóhelye, az emlékek és lelkiismeret-
furdalások kínzó ideje. Anouilh élet-
szemlélete tehát strindbergi, és a miliő is
az: kispolgári, kicsinyes és perspektívát-
lan. De a dráma nem Euridike sorsának
bemutatásával indul. Az expozícióban a
hirtelen fellobbanó szenvedéllyel találko-
zunk: a múlt nélküli, naiv Orpheuszra -
fellángolt szenvedélyétől vezetve - rátalál
a - mint később kiderül - már sokat
szenvedett és átélt Euridike. Ez a szen-
vedély, ez a hirtelen fellobbanás semmivel
nincs motiválva, meseszerű, mitológiai.
Azért is tette rögtön a dráma expo-
zíciójába Anouilh mindenfajta indok,
drámai előzmény nélkül, mivel ez az anou-
ilh-i szenvedély semmiféle drámai szitu-
ációval, főként egy ilyen sivár, strindbergi
miliővel nem lenne magyarázható.
Anouilh szerint az ilyen tiszta szenvedély
nemcsak ritka és a kiválasztottaké, de
öröknek is kell lennie azok számára, akik
részesülhettek benne. Ennek a szenve-
délynek és az ebben való „rabságnak" szép
példája Anouilh Médeiája. Csakhogy a
Médeiában az író eltekintett a polgári
kerettől, és visszatért a tisztán mitológiai-
hoz, levetette a dramaturgiai köntöst is, az
egész mű egy szuggesztív költői monológ.
Az Euridikében is az az egyszerű költői
nyelv a szerelmi szenvedély meg-
szólaltatója, melyet a klasszicizmustól
örökölt a francia dráma, ugyanakkor
emellett létezik egy hétköznapi nyelv is, a
„többieké". Anouilh a végsőkig
szétválasztja ezt a két világot, melyet a

másik pólus kidolgozatlansága is bizonyít.
Az író hite és eszménye szerint a dráma
"következetesen" halad az egyet-len
lehetséges megoldás felé, hogy a
szenvedély és tárgyai is „megmaradhas-
sanak". Ez a megoldás pedig a halál, a
tiszta formák platóni világa, a múlt nél-
küli, a bemocskolatlan világ. Sokkal ke-
vésbé következetes a dráma a drámai in-
dokok kidolgozásában. A negyedik fel-
vonás dramaturgiailag elhibázott: a har-
madik felvonásban ugyanis nemcsak a
mitológia ér véget (Orpheusz elveszti az
élet számára Euridikét)„ de a dráma is
eléri a végpontot, lezárul A negyedik
felvonásra azért volt szüksége Anouilh-
nak, hogy Orpheusznak még egy lehe-
tőséget adhasson; de most már nem Eu-
ridike a tét, hanem - Anouilh mondani-
valóját hangsúlyozandó - a szenvedély
tisztaságának megmentése a halál vá-
lasztásával. Ez a másodszori lezárás drá-
mailag annyira mesterkélt, idegen, hogy a
mondanivaló hitelességét, átélhetőségét
gyakorlatilag lehetetlenné teszi.

Anouilh az alakok kidolgozásában is
szűkmarkú: az ellenpólus, a két hős kör-
nyezete tele van sematikus, vértelen figu-
rákkal, kettejük szemszögéből is csupán
példázatszerű, bábfigurajelleget öltenek.
Egyedül Orpheusz apjának a szerepe en-
ged meg némi azonosulást tragikomikus,
kicsit csehovi jellege miatt, de az író ezt a
jóindulatú gesztusát is visszavonja az
utolsó felvonásban, ahol az apa már csak
dróton rángatott bohócként van jelen, hogy
Orpheusz kedvét végképp elvegye az
élettől. A sok rosszal szemben pedig
végigköveti a szerelmesek útját a jóságos
halál esőköpenyben (gyakori halál-
jelenése ennek a drámaírói nemzedék-
nek), aki hol undorodik és hitetlenkedik az
emberi mocskosság láttán, hol jó tanító
bácsiként neveli a kiválasztott ifjakat az
élet megvetésére és a halál szeretetére. Ő a
leghálátlanabb szerep, mivel a színész
szöveg szerint kénytelen azonosulni az
azonosulhatatlannal.

A Várkonyi Zoltán által vezetett Mű-
vész Színház nagy sikerrel játszotta 1946-
ban Anouilh Euridikéjét. Mi okozhatta
akkor ennek a dekandens darabnak a si-
kerét, mely az Anouilh-bemutatók soro-
zatát indította cl ugyanebben a színház-
ban? Mindenekelőtt ez a korszak nagy-
fokú új iránti igénnyel jelentkezett, hal-
latlanul intenzíven megélt, nyitott kor volt
Magyarországon. A színházi élet is
nyitottabbá kezdett válni a nem egyér-
telmű, az érdekes, az új, az idegenebb, az
addig befogadhatatlan felé. A bizarr, a



meghökkentő átélhetővé vált, és ezt érezte
meg a Művész Színház is, melynek
programja ennek a mindent befogadni
akaró hozzáállásnak a felismeréséből szü-
letett.

De miért éppen Anouilh ? Egyrészt
drámáiban azt a polgári dramaturgiát
alkalmazta, mely nálunk megszokott,
következésképpen könnyen, zökkenő-
mentesen átélhető volt, másrészt, paradox
módon, újszerű kifejezője lett annak a
szenvedélyekkel teli, a szenvedélyek
mindenhatóságát hirdető korhangulat-nak,
melyben a polgári világ képe már
karikatúraként jelenhetett meg szenve-
délytelen prózaiságával és életidegensé-
gével. Ebből a dekadens drámából a
mindent felforgatni képes szenvedély hite
csendült ki, Orpheusz és Euridike
választásából a múltban megalázottak
öntudata szólalt meg. Ami pedig a drá-
mában megoldatlan maradt, a néző sze-
mében sem kívánt megoldást, motiválást,
hiszen annak világa már „múlttá" lett, az
élet problémái - úgy tűnt - megoldhatóak.

E nélkül a kivételes alkalom nélkül a
mű hibái, egyenetlenségei ma zavaróan
szembetűnőekké válnak. Pethes György,
a veszprémi előadás rendezője nem tett
kísérletet a dráma megfejtésére, átélhe-
tővé tételére a mai néző számára. Így az
előadás nemcsak szenvedélytelen, unal-
mas, de érthetetlen is lett. A darab nagyon
nehezen közelíthető meg, és egyáltalán
nem állítom, hogy megoldható - a már
említett okokon kívül -, Anouilh
társadalomszemléletének érzéketlensége
miatt sem, de ez a rendezőt nem mentheti
fel, ha egyszer színpadra állította az
Euridikét. Így viszont teljesen a színé-
szekre hárult az a kevésbé művészi, mint
inkább kínos feladat, hogy élettel töltsék
meg, elfogadtassák Anouilh figuráit és
világát. Ez sajnos egyikőjüknek sem si-
került.

Nagyon hálátlan szerepet kapott Blaskó
Balázs, a jóságos halál, az esőköpenyes
fiatalember alakítója. Ez a szerep akár
érdekessé is válhatna, ha a szöveg
legalább egy kicsit megengedné a szí-
nésznek, hogy kívülről szemlélje, elide-
genítse magától a figurát. A 46-os kriti-
kákból kiderül, hogy Várkonyi, aki min-
dig is vonzódott a misztikus, luciferi,
rezonőr szerepekhez, ezt megpróbálta,
legalábbis a darab elején, ahol az alak
még inkább misztikus, mint jóságos. A
korabeli kritikák emiatt elmarasztalták,
valószínűleg jogosan. Ez a szerep ugyan-
is nemhogy nem igényli az értelmezést,
de drámabeli funkciója szerint megköve-
teli, hogy ne értelmezzék, hogy komolyan
vegyék őt is és azt is, amit képvisel. Nincs
mese! A halál jóságos, ő a kiválasztottak,
a hősök egyetlen barátja, ő a
gyóntatóatya, akit nem illik és nem is
szabad meggyóntatni, hinnünk kell neki.
Blaskó Balázs sikeresen azonosult a sze-
rep felszínével. Elhisszük neki, hogy sze-
reti a két, jobb sorsra érdemes fiatal sze-
relmest, hogy fáj neki Euridike elveszté-
sének orpheuszi bánata, mindent elhi-
szünk neki, azt is, hogy jót akar, csak azt
nem tudjuk elhinni, hogy ő a halál, és
hogy amit akar, az valóban jó is. De erről
egyáltalán nem ő tehet.

Orpheusz és Euridike szerepe sem
sokkal hálásabb. Mindenesetre ez a kettő
azért szerep. Euridikének ugyanis múlt-ja
van. Ahhoz, hogy fel tudjon nőni jelenlegi
tiszta érzéseihez, el kell rendeznie önmaga
és Orpheusz számára is múltját, mely
elszakíthatatlan tőle. Anouilh ennek a
figurának lehetőséget adott arra, hogy
felnőjön, erős jellemmé váljon. Csizma-
dia Gabi nem tudta ezt a fejlődést követ-
kezetesen végigvinni. Hirtelenek voltak a
váltásai, így nem rajzolódhatott ki ív a
szerelmi szenvedély kamaszos elragad-
tatottságától a múltjának terhétől sza-
badulni nem tudó, de törékenységében

is felnőni képes, öntudatos Euridikéig. Az
árnyalatok hiánya következtében az
életben és halálban edzett, érett Euridike
okos nyugalmát sem tudta elhitetni velünk
a harmadik felvonásban.

Orpheusz múltja „feddhetetlen". Az idők
során megtanulta nem észrevenni életének
sivárságát, környezete mocskosságát,
hazugságait. Apjával úgy élnek együtt,
mint két idegen, miközben Orpheusz vár,
mert érzi, hogy az élet valami rendkívülit
tartogat a számára. Naivan, kételyektől
mentesen várja Euridikét. Azonban ahogy
elkezdi élni az életét, és egyre többet tud
meg szerelméről, létre-hozza saját múltját
is, mely őt is bemocskolja valamivel, ami
az élethez tartozik. Ez pedig a
bizalmatlanság, a mindent tudni és
kisajátítani akarás emberi vétke. A dráma
elején ez a szerep még igen vér-szegény.
Csak a harmadik felvonásban, az „éjszakai
hosszú várakozás" idején kap
határozottabb karaktert. Azzá a szeretni is
szenvedélyesen akaró, de bizalmatlan és
követelődző emberré válik, aki fokról
fokra kénytelen rájönni, hogy hazugság
nélkül nincs földi szerelem. Benedek
Gyula ezt az Orpheuszt még csak nem is
sejteti. Nagyon visszafogottan játszik,
láthatóan bizonytalan az alak
megformálásában.

Jászai László (apa) az első jelenetek-ben
finom gesztusokkal érzékelteti annak az
embernek az esetlenségét, aki az életet
valódi célok nélkül, gyorsan élte le, korán
megöregedett, ugyanakkor képtelen
azonosulni öregkori, elcsendesedett ön-
magával. Nem tehet róla, hogy a negyedik
felvonásban az író nem adott további
kapaszkodót ahhoz, hogy fel is építse
szerepét. A többi szereplő számára még
ennyi sem jutott. Be is érték annyival,
hogy halvány karikatúrákat gyártsanak
életre keltés helyett.

Madách Imre a 48-as szabadságharc után
tíz évvel, a csendes számvetések idejének
kezdetén írta meg A civilizátort, ezt az
arisztophanészi stílusú és élességű ön-
kritikát a soknemzetiségű Magyarország
nemzeti eszméi megmérettetésének, a
forradalmi kornak parabolájaként. Madách
nem csupán higgadt számvetést készít a
múltról, feltárva e kornak ellent-
mondásait, de bizakodását is beleírta an-
nak a nem pusztán kitartást, de tetteket is
igénylő történelmi lehetőségnek a felkí-
nálásával, amit az idő múlása, az érzelmek
lehiggadása, a felszakadt sebek fájdalmá-
nak tompulása teremt. Képe a közelmúltról
és a jelenről nem nevezhető optimistának,
de István gazda alakja már nem csak
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a lényeges problémáktól elforduló, rest-
ségében magát jól érző és csak mikor „ég a
ház", akkor ébredő magyarság szim-
bóluma; Madách azzal is felruházta, amit
pozitívnak érzett a magyarságban: annak
dühödt németellenességét, mely mindig
bizalmatlanná tette az Udvar reformjaival
szemben, és a nemzetiségekkel szembeni
toleráns, higgadt bánásmód lehetőségét,
lévén nem ő, hanem azok a szenvedő felek
a köztük lévő viszonyban. István az
egyetlen vitapartnere Stroomnak, a német
civilizátornak, és ez az egyenlő esély
elsősorban István eredendő
bizalmatlanságának és talpraesettségének
köszönhető. Igaz, ennek a gaz-dának van
egy nagy hibája: nem szeret vitatkozni,
átadja házát Stroomnak, és csak mikor már
minden kötél szakad, akkor üldözi el.
Ugyanakkor ez az István megérti az előtte
lejátszódó példázat értelmét, levonja a
konzekvenciákat: felkínálja a békét a
nemzetiségek számára. Az arisztophanészi
modor természetesen mindennek
fonákságát is jelzi, de az mindenesetre
érezhető, hogy Madách ezt az egyetértést
nagyon fontosnak tartja, a nemzet
fennmaradásának egyik zálogát látja
benne.

Katona Imre, az előadás rendezője erő-
teljesen belenyúlt a szövegbe, átigazította,
átértelmezte a darabot. István és Stroom
szövegét következetesen átalakította a
saját mondanivalója számára; bőven hozzá
is toldott és el is vett belőle. Ezáltal
Katona a magyar István gazdából
eltüntette mindazokat a pozitív vonásokat,
amelyeket Madách éreztet, ugyanakkor
Stroomot is megszabadította dör-
zsöltségbeli fölényétől, tájékozott intrikus
jellegétől, egy nagyon is középszerű
csirkefogóvá szelídítette. A rendezőnek
erre azért volt szüksége, hogy a madáchi,
sok tekintetben ma már történelminek
számító interpretációtól megszabadulhas-
son; a német-magyar ellentét nála hát-térbe
szorul azért, hogy tisztán fogalmazhassa
meg azt a madáchi kérdést, melyet Németh
G. Bélától idéz a mű-sorfüzet: „a haladás
harcosainak sorozatos bukása ellenére
bízhatunk-e abban, hogy az ember maga
alkothatja meg történelmét".

Ez az átirat határozott keretbe helyezi a
komédiát. Ideje nem több, mint a vacsora
elkészítésének ideje, mely az egész háznép
(nemzetiségek) rituális, megszokott
tevékenysége ebben a komikus
misztériumban. Ebbe az „álomvilágba"
érkezik meg Stroom svábbogár kísérőivel,
hogy addig, ameddig a vacsora elké

szül, felforgassa a világot, meghozza a
civilizációt, megízleltesse ezzel a szo-
kásjog hagyományain jól tengődő - vi-
lággal a polgári egyenlőség és szabadság
nagyszerűségét, amely félelmetesen ha-
sonlít Jarry Leláncolt Übüjének Francia-
ország-paródiájához. Ez a vízió azonban
teljesen madáchi, mélyen hozzátartozik
Madách dekadens fejlődésszemléletéhez.
Katonát a darabban elsősorban nem ez a
szemlélet fogta meg, hanem a Stroomhoz
való hozzáállás izgatta, pontosabban a
Stroom kihívására adott válasz érdekelte.
A német azért jelenhet meg egyszerű
szájhősként a bürokrácia és a
rendfenntartó szervek (svábbogarak)
segédletével, mert funkciója csupán annyi,
hogy szembesítse helyzetükkel és ál-
lásfoglalásra kényszerítse a nemzetisége-
ket, legfőképpen pedig a magyar István
gazdát, aki eddig álomvilágban élt, és ezt
kívánta meg háza népétől is. De érdemes
most már a látványt is bevonni az elemzés
körébe. Az előadás magyar kesergő nóták
hegedűszavával indul. Majd „né-majáték"

következik (közben a háznép énekel),
melyben a szereplők, a nemzetiségek
addig teszik tönkre egymás munkáját
(boglyaépítés), amíg a szénaboglya
érthetetlen kelet-európai módon - mégis
felépül. A munka befejeztével István
összegzi a nap eredményeit. Egy mindig
kéznél lévő, megszokott szónoklatot ad
elő, summáját a jól végzett munkának. Es
bár Uros, a rác, az állandó ellenzék
némileg megbontja ezt az idilli rituálét,
István egy egyszerű vállveregetéssel elsi-
mítja az ügyet; kezdődhet a valódi rítus, a
vacsorafőzés. Ám ezt a vacsorakészítést
megzavarja - István nagy fájdalmára
Stroom, a civilizátor.

Az előadás kitűnően építkezik: egy
magyar ezt nem hagyhatná annyiban. De
István nem ellenkezik. Stroom sorra maga
mellé állítja a nemzetiségeket polgári
szózataival, István pedig azon nyomban
visszavonul vacsoráját megmenteni.
Nyoma sincs nála annak a bizalmatlan-
ságnak, annak az öntudatos sértettség-nek,
annak a „hát majd egyétek meg, amit
főztetek" gesztusnak, ami Madách-nál
megvan. Mikor pedig háza népe
visszapártol hozzá becsapottsága
felismerésének felháborodásában,
nyugalomra inti őket „több is veszett
Mohácsnál" meg-jegyzéssel. István mégis
fellázad Stroom ellen sajátosan kicsinyes
ingertől vezetve, de a német térdre
kényszerítése után hálásan fogadja cl
annak felajánlkozását, hogy ezentúl majd
ő húzza el a vacsorához a modernizált
gépi nótát, István ez-

után ismét úgy érzi, summáznia kell a
történteket a boldog vég örömében. De a
háznép már nem éljenez, csak dühödten
hallgat. A vacsora viszont elkészült, min-
denki megeheti, amit főzött.

Találó, igen jól felépített, átgondolt
példázatban részesített minket Katona
Imre ebben az előadásban. Úgy vélem,
hogy ha ezt a produkciót nem Veszprém-
ben, ebben a színpadi környezetben lá-
tom, a látvány is meggyőzött volna. A
rendező által alkalmazott nyers, populáris
színháztípus nem csak hiányt pótló
Magyarország színházi életében, de ehhez
az előadáshoz a legadekvátabb forma.

Sajnos nem Veszprémnek és ennek a
színháznak találta ki.

A látvány gazdag jó ötletekben; ebben a
színháztípusban tulajdonképpen minden
tárgy, ami „kézbe akad", jelentést
hordozhat, és ami a lényeg, a többnyire
vaskos humor eszköze lehet. A tárgyi öt-
letek nagyon szépen „élnek" az előadás-
ban és a szöveghez hűen arisztophané-
sziek. A groteszk maszkok is találóak,
kár, hogy meggátolják a színész szöveg-
mondását. A legnagyobb hibája az elő-
adásnak a rossz színpadkezelés: a barokk
színpad úgy leszűkítette ennek a más
helyhez szokott mozgáskompozíciónak a
terét, hogy nyomasztóan szűkké vált a
szabad tér, miközben kihasználatlan ma-
radt a színpad nagy része. Esetlenné és
esetlegessé vált a játék is. Az egész lát-
ványból kiüt a dekomponáltság, az ide-
genség. Az előadás így kényszeredetté és
befogadhatatlanná vált mind a szereplők,
mind a nézők számára.

A színészek közül azért sem lehet senkit
kiemelni, mert ez a színház elsősorban
nem alakításokat, hanem pontos jelzése-
ket, ez esetben testi gesztusokat és na-
gyon pontos szövegmondást, illetve ka-
rakteres beszédet igényel a szereplőktől.
Sajnos a mozgások a nézőtérről ritmus-
talanoknak hatottak, sok ezért elsikkadt,
nem vált kifejezővé. A szövegmondással
is zavarok voltak. Viszont néhány jel-mez
és maszk nagyon tetszett (Hruby Mária és
Hajas Kiss Anikó munkái). Különösen
István gazda Jarry Übüjét idéző látványa,
melyhez egy jelenetben még esernyőt is
kapott, Uros görnyedt, sovány, kicsit
sunyi, nagy lógó orrú figurája és Stroom
jellegzetes polgárkarikatúrája ragadott
meg. Végül is nagy kár, hogy az előadás
elveszett a közönség számára.


