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Esti műsor
két változatban

Spiró György új drámáját, az Esti műsort
két színházunk is műsorára tűzte. Darabja
némileg meglepetést okozott, annak
ellenére, hogy 1982 februárjában (már Az
ikszek és A békecsászár megjelenése után)
Spiró így nyilatkozott: „Amit írni fogok,
az valószínűleg ad hoc lesz, és más, mint
amit eddig csináltam. Hagyom, hogy
hasson rám az élet, hogy feltöltődjem.
Nagyon más lett a világ, amíg én az írásba
temetkeztem, és most saját magamat is
újra kell fogalmaznom." Lehet, hogy az
Esti műsor részben e „feltöltődésből",
újrafogalmazásból is született, bár felte-
hetően Spiró sem annyinak látja mai vi-
lágunk lényegét, amennyi abból az Esti
műsorban megmutatkozik. Azonkívül, hogy
egy számára új drámai formával
kísérletezik, valószínűleg a körülmények
kényszerítő hatása is közrejátszott abban,
hogy többször kifejtett színházi
eszményének megvalósítása helyett most
egy attól teljesen elütő munkával
jelentkezett. A Hannibálban és A
békecsászárban oly bravúrosan felépített
látomásos drámai világgal szemben most
szándékoltan naturalista művet írt; a
történelem helyett mai témához nyúlt; a
sok szereplős kavargást öt szereplő egy
helyszínen játszódó kamaradarabja váltotta
fel. (A darab két - lakótelepi panelházban
élő - házaspár egy hét-köznapi estéjét
mutatja meg, mindennapos
tevékenységükkel: vacsorával, tévézéssel
melynek műsorát a közönség is láthatja
egész előadás alatt -, veszekedéssel, a
kamasz fiú hazatérésével stb.)
Természetes, hogy ez a - tartalmi és for-
mai - váltás esztétikai következményekkel
jár, és meghatározza a drámai forma
működését. Vagyis azt, hogy valójában
nem jött létre drámai forma - tehát dráma
s e m - , hanem inkább „nyersanyag-nak"
mondható az Esti műsor szövege, mely
azonban kétségtelenül sok lehetőséget rejt
magában a megvalósító szín-ház számára.

De melyek ezek az esztétikai következ-
mények? A darab „abszolút naturalizmusa"
azt eredményezi, hogy Spiró megmutat
ugyan egy darab valóságot

(a „panelkapcsolatok", elidegenedés,
uniformizálódás, értékvesztés mint a
„modern élet", az urbanizáció velejárói),
de egy olyan jelenséget, melyet nemcsak
mindannyian érzünk saját bőrünkön, hanem
amely köztudott, ismert is. S ezt az ismert
jelenséget nemcsak olyannak ábrázolja,
amilyen az a valóságban, ha-nem olyan
módon is, ahogyan valójában létezik, mert
az itt és most tömegek éle-tét, tudatát,
lelkét megnyomorító jelenséget elénk tárja,
de nem feltárja; s az okokat, a hátteret sem
láttatja, csak az eredményt. Ebből egyrészt
az következik, hogy csak a felszínt látjuk,
ami ön-magában köztudott, és ezért
érdektelen, másrészt - s ez a drámai forma
szem-pontjából fontosabb - abszolút statikus
viszonyokat látunk, egy állapotot, min-
denfajta drámai mozgás nélkül. A di-
namizmusok hiánya eredményezi a fe-
szültség hiányát is, egy olyan darabban,
melyben éppen a feszültség hatásával
lehetne a „tükörképnek" esztétikai érvé-
nyességet és erőt adni. A statikussággal
függ össze az esztétikai és drámai hitelt
biztosító sűrítés, tömörítés és a jellemek
hiánya is. Az alakok persze szándékosan
túl általánosak és (a mondanivalónak
megfelelően) jellem nélküliek, hiszen még
a házaspárok nevének felcserélhetősége is
arra utal: nincsen egyéniségük, tehát
egymás számára sem tudnak sem-mit
nyújtani. Ez azonban az improvizálásnál
dramaturgiai problémát jelent, amire
később térek ki.

A drámai forma működésének e kerék-
kötői mellett az Esti műsor számos olyan
tényezőt tartalmaz, melyek egy jó dráma
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csíráját hordozzák. A lakótelep, a panelház
valóban szimbóluma lehetne az
elidegenedésnek, mai városi életformánk
monotóniájának, az értékek elkopásának a
„létért való küzdelemben". Olyan
szimbólum, mely ennek az élet-módnak
minden jellegzetességét magába sűríti, s
mint siralmas „végcél", a folyamatra is
visszautal. De ahhoz, hogy ez a
„tünetegyüttes", a másfél szobás
dobozlakás a színpadon szimbólummá
váljék, sokkal többet és egyben mélyebb
rétegeket kellett - és lehetett volna be-
lesűríteni. Ugyanakkor a végletesen
naturalista ábrázolás is megakadályozza a
jelképpé emelkedést.

A tévé hangsúlyos szerepeltetése és
Zsolti figurája, a zene kiválasztása, melyet
éjjel-nappal hallgat (Bizottság együttes),
nem csupán az értékvesztésre, ni-
vellálódásra figyelmeztet, hanem arra is,
hogy már pótcselekvéseink sem egyénre
szabottak; s ez azt jelzi, hogy már nem is
keressük az életminőséget. A keserű
befejezés a kamasz fiú megjelenésével
megemelné az egész darabot, ha Zsolti
alakja kidolgozottabb lenne
(jellegtelensége miatt ezt a szerepet a
legnehezebb, hitelesen eljátszani). Így a
rendezőn múlik, mennyire „felpezsdítő" ez
a végső csattanó: a fiatal generáció sem
„jobb" a szüleinél; bár megveti a felnőttek
életvitelét, már neki is megvan a maga
médiuma, az a manipulációs eszköz,
melyben feloldódhat.

Igen izgalmas a darab kommunikációs
felépítése. A kommunikáció a
hétköznapiság és a vegetáció szintjén
folyik, így mindig van mibe kapaszkodni,
ami



Harkányi János, Felkay Eszter, Gálfy László és Szentirmay Éva a békéscsabai előadásban (llovszky Béla
felv.)

kitölti az űrt. A témát, a kommunikáció
lehetőségét a közvetlen, mindennapi tár-
gyak és tevékenységek adják: evés, ivás,
cigaretta, szexualitás, tévéműsor; és ma-
guk a kapcsolatok: a válás témája és a
veszekedés. A veszekedés egyébként is
jól működő, bejáratott kommunikációs
formula. Mindez azt jelenti, hogy nincs
információcsere köztük, tehát valójában
nincs kommunikáció. A tévé az együtt-
lét, a közös tevékenység látszatát terem-ti
meg, vagyis szintén a kommunikáció
látszatát. S ugyanezt a szerepet tölti be a
Zsolti által képviselt ifjúság számára a
zene (a koncert vagy a magnó): látszólag
összeköt, de valójában elszigetel. Ebben
a kétélű kommunikációs kompozícióban
rejlő drámaiság azonban nem hatékony a
darabban a már említett okok miatt.

A színre vitelkor nagy nehézséget je-
lent, hogy a darab közhelyformában
megfogalmazott közhely marad, s ezért
van az, hogy a közönség sokszor inkább a
színpadon működő tévé műsorába
felejtkezik bele az események figyelése
helyett. Persze ez lehet szándékolt is az
író részéről, „belekalkulált" hatás: lám,
ennyire érdektelen, üres az életünk, hogy
még a sokat szidott tévéműsor is jobban
leköt bennünket a színházban! S az e
tényre való utólagos rádöbbenés-nek
kellene kiváltania valamiféle katarzist,
önmagunkra eszmélést. Csakhogy ez a
katarzis elmarad, és éppen azért, mert
nem drámát látunk. Mégis le kell
szögeznünk, hogy a Békés megyei Jókai
Színház bebizonyította, hogy színvonalas
és szórakoztató produkciót is lehet
csinálni az Esti műsorból. Békéscsabán
nem valódibb, hanem igazabb lett az
előadás, mint a Nemzeti Színházban. Szi-
kora János rendezése kiaknázta a darab-

ugyanis szinte megoldhatatlan feladat előtt
állnak, amikor a rögzített, írott szöveg
mondása-játszása közben a tévé műsorára
is reagálniuk, rögtönözniük kell. És
nemcsak azért, mert színészeink-nek nincs
rutinjuk a rögtönzésben, hiszen mai
színjátszásunk nem is követeli meg, hogy
legyen. Ennél nagyobb nehézséget okoz az,
hogy maga a darab sem ad támpontot
ahhoz, hogy hogyan reagáljanak. Szerepük
jelleme szerint nem reagálhatnak, mivel
nincs megírt jellemük, saját egyéniségük
szerint pedig szintén nem, hiszen akkor
nem Bella, Béla, Gizi és Géza lennének.
Ezért a Nemzeti Színházban Szakács
Eszter, Hetényi Pál, Moór Marianna és
Nagy Zoltán tanácstalanok,
kényszeredetten bugyuta poénokat találnak
ki, s ez a görcsösség, a rögtönzéstől való
félelem át-sugárzik egész játékukra.

Az ebből fakadó hiteltelenséget még fo-
kozza Szakács Eszter eltúlzott idegessége
és morcossága Bella szerepében, hiányzik
belőle a férje iránti „úgyis mindegy" szinte
megértő gesztusa. Leginkább Moór
Marianna találja föl magát, könnyedséggel
próbálja oldani a merev helyzetet és Gizi
figuráját. Az írott szöveg és a rögtönzések
közötti váltások szinte hallható zökkenései
miatt pedig szétesik az elő-adás. Zsolti
szerepében Csák György szintén nem adhat
többet, mint amit a figura sovány
lehetőségei biztosítanak.

Békéscsabán az említett nehézséget
leleményesen kiküszöbölték, egyszerűen
úgy, hogy - legalábbis az általam látott
előadásban - nem improvizáltak (talán
mindössze egyszer hangzott el Gálfy
László szájából egy épp odaillő bemondás).
S ez nemhogy kárára, ha-nem inkább
hasznára vált az előadásnak:
gördülékenyebb, hitelesebb lett, nem törték
meg átváltások, oldottabban, ter-
mészetesebben játszottak a színészek.
Látszott rajtuk, hogy nem nyűg számuk-ra,
hanem élvezik a játékot, s így az egész
helyzettel könnyebben azonosultak. Az
improvizáció hiánya nem vett el a
mondanivalóból, sőt inkább az el-
laposodástól óvta meg.

A legjobb játékot Szentirmay Éva és
Gálfy László nyújtja, tipikus, a hajszába és
a monotóniába belefáradt, egy-mást
megszokásból gyötrő házaspárt alakítanak,
tökéletes összhangban és humorral (Bella
és Béla). Felkai Eszter és Harkányi János
(Gizi, Géza) is színvonalasan játszik, de
nem annyira belülről átélve és egyénítve a
szerepeket.

ban rejlő humort, élt a helyzetkomikum
lehetőségével, s ez biztosítja, hogy a néző
belefelejtkezik a játékba, és nem is figyel
külön a tévére (igaz, hogy a tévé - a szerzői
utasítás ellenére - a normális-nál halkabban
szól). A Szurdi Miklós rendezte produkción
inkább a „komor" naturalizmus, a „minden
valódi" erőltetése érződik, s ettől válik
unalmassá.

Nagyon sok múlik a tér és a díszlet
funkcionálásán is. A Nemzetiben a darab
számára túl tágas tér hátrányait a
mintaszerűen valódi, de bonyolult és
beláthatatlan díszlet (Csikós Attila mun-
kája) próbálja ellensúlyozni. Ezzel szem-
ben a Jókai Színház szobaszínpada eleve a
darabnak megfelelő adottságokkal ren-
delkezik, a színpad és az egész terem kis
mérete olyan közvetlenséget teremt, ami
már magában azt sugallja, hogy rólunk van
szó, és kialakítja az összezártság, a
„panelközérzet" légkörét is. Hozzájárul
ehhez, hogy a színpadtérbe nyúló,
felfüggesztett mikrofonok felerősítik a
szereplők hangját. Ez kezdetben zavaró,
mesterséges hangzást hoz létre. Később
azonban hozzászokunk, s szinte bevonja a
nézőket a játéktérbe az, hogy a színészek
hangja az egész termet betölti.

A színpadkép egyszerűbb és áttekint-
hetőbb - de így is kifejező - s játéktér-ként
is jól használható téralakítás. A bútorok, a
világítás hangulatilag erősí-tik a darab
mondandóját, kopott, sivár és kiszámított
környezetet adva (Szikora János munkája).

A színészi játékkal kapcsolatban új-ra
fölmerül a tévé szerepeltetésének kérdése,
ami formailag újszerű (ilyen struk-
túraszervező funkcióban még nem ta-
lálkoztunk „vele" színpadon), de az elő-
adást nehézkessé teszi. A színészek



A Zsoltit játszó Szatmári Gábor ter-
mészetességet tud belevinni szerepébe,
elhisszük neki, hogy „ilyenek a mai
fiatalok" - még ha ez így általánosságban
nem is igaz.

S az összhatáshoz Békéscsabán hozzá-
járul még egy csavarás a rendezői kon-
cepcióban, a több értelmű befejezés, ami
Zsolti figurájának többletjelentést ad. ltt a
végkicsengés nem pusztán annyi, hogy a
fiú a saját szintjén, a saját eszközeivel
ugyanazt csinálja, s ugyanolyan pótéletet
él, mint a szülei. (Így ér véget ugyanis a
megirt darabnak megfelelően - a
Nemzetiben az előadás: Zsolti a szülők
távozása után kikapcsolja a tévét, majd
saját szobájában kényelmesen
elhelyezkedve s a zenét bömböltetve por-
nóújságját lapozgatja.) A Jókai Színház-
ban Zsolti nem kapcsolja ki a tévét, ami-
kor egyedül marad, hanem a magnóján
felhangosított zene bömbölése közben

mely elnyomja a tévé hangját szülei
megvetett agyán őrjöngve dobálja ma-gát.
Ehhez még hozzájárul az üvöltő dal
szövege, mely - nem pontosan idézve -
körülbelül így hangzik:
„Má' megint itt van a szerelem ... Má'

megint izzad a tenyerem ... Szerelem ...
szerelem ... szerelem ... Köpni kell, köpni
kell, köpni kell ..."

Egyszerre megrendítő hatású és ko-
mikus ez az utolsó kép, s az egész elő-adást
magasabb szintre emeli. Kifejezi a
retardációt, az értékek devalválódását a
fiatal nemzedék számára is; a szülői
életminta akaratlan követését, de a sza-
badulni akarást is, a fullasztó rosszullétet
ebben a közegben, s azt, hogy ennek a
zenének a bálványozását nem pusztán a
leszállított igényszint, hanem az undor és
az utálat is szülte; az, hogy számukra jobb
híján ez a zene képviseli az agresszivitást,
megvetést és ellenérzést azzal a világgal
szemben, melyet a darabbeli szülők
testesítenek meg. Így a kamasz Zsolti
alakja ebben a felfogásban az üresség és az
üresség elleni lázadás hordozója.

Mindenképpen sok tanulsággal járó
próbálkozás volt az Esti műsor színre vi-
tele, azt hiszem, elsősorban az író és a
rendezők számára. De vajon mikor lát-juk
már színpadon Spiró Györgynek azokat a
valóban jó darabjait (a Hannibál-ra és A

békecsászárra gondolok), melyeket ő is
bevallottan közel érez magához (s melyek
dramaturgiai újszerűsége is merészebb és
természetesebb, mint itt a tévé

darabszervező funkciója) ? Bizonyos,
hogy színre vitelük számtalan nehézséggel
járna - de megérné.

RÓNA KATALIN

A macska - macska

Musicalbemutató a Madách Színházban

Nincs még egy esztendeje annak, hogy
Tatár Eszter londoni színházi jegyzeté-
ben a SZÍNHÁZ hasábjain „pokolian
irigyelte" a Macskák produkcióját. Nos,
ma már irigykedésre semmi ok: a Madách
Színháznak aligha van irigyelnivalója a
New London Theatre-től, miként a buda-
pesti közönségnek sincs a londonitól.

Amint fölhangzik Andrew Lloyd Web-
ber nyitánya - Makláry László és Bolha
Lajos zenei vezetésével, szerencsére az
eredetihez teljesen hű hangszerelésben - ,
éppúgy villognak a zöld macskaszemek,
jelezve, hogy kezdetét veszi a játék, a
mese, a nagy macskabáli készülődése Egy
éjszaka történetei, a macskák által
elbeszélve.

Thomas Stearns Eliot költészete az
irodalomtörténet szerint egyet jelent a
huszadik századi angol líra megújulásával.
Költői módszerének legsajátabb vonása,
hagy megtalálja azokat a tárgyakat vagy
tárgyak, helyzetek sorozatát,
egymásutániságát és egymáshoz kötő-
dését, amelyek elsősorban érzelmi és nem
értelmi hatást gyakorolnak az olvasóra.
Lírájában ott él az irónia és az il-
lúzióvesztés, a beletörődés és a zaklatott-
ság, a huszadik század metafizikus szem-
léletű emberének világképe. „Ember-nek
fia. / Nem mondhatod, nem sejted, mást
sem ismersz / Csak egy csomó tört
képet." így jellemzi a modern világot
Átokföldjén (Vas István fordítása) című
költeményében. S a tört képek és a
szimbolikusan a lényegre mutató töre-
déktechnika az elioti világszemléletre utal.
Valójában azért fontos erről beszélni,
mert a világszemlélet, az ember-eszmén,
megrendítő látomásai teszik érthetővé,
magyarázzak a játékos, groteszk bájú,
titokzatos humori és a vidámság mögött
mindig ott lappangó keserűség
macskamodorú megszólalásait a Macskák

könyvében. -Hisz a kiismerhetetlen
macskák sem mások Eliot szerint, mint az
emberek. Van köztük galád, derek, van jó
és rossz, van okos és ostoba. Róluk, s ha
úgy tetszik, rólunk szól a Macskák könyve,

hisz szerzője így fogalmaz A macska
megszólításában: „Tudhatnád, a macska

olyan, akár ma-

gad vagy jómagam / vagy mit a többi
emberek: i ahány, annyiféle lehet."

(Tótfalusi István fordítása.)
Nyilvánvalóan ebből az azonosságból és

nemcsak a leendő játék önöméből indult
ki Andrew Lloyd Webber, a Jézus Krisztus

szupersztár, az Evita és a Meséld el vasárnap

világhírű zeneszerzője, amikor musicalt írt
a Macskák könyvéből. Muzsikája talán
kevésbé népszerű, ha úgy tetszik,
fülbemászó, mint a korábbiak, ám sodró
tempójú, :zeneileg igényes, a tartalmat
hűen követő, a szövegi és a zenei
alárendeltség-fölérendeltség kérdését
nagyvonalúan áthidaló. A musicalnek
összefüggő története nincs. A játéknak a
keretet a bál adja meg, és a versekből jól
ismert macskák, macskatípusok és
jellemek dalaiból ismerkedhetünk meg
világukkal, illetőleg világunkkal.

Megismerkedhetünk? Megismerked-
hetnénk. Ha értenénk a szöveget. S máris
a kétségtelenül nagyszabású budapesti
előadás legnagyobb gondjához érkeztünk.
Nemes Nagy Ágnes, Tandori Dezső,
Tellér Gyula, Tótfalusi István, Weöres
Sándor tüneményes fordításai után
Romhányi József kapta a megtisztelő
feladatot a musical. verseinek ma-
gyarítására. Minden valószínűség szerint
nagyszerű munkát végzett. Naiv
játékosság, költői lebegés, ügyes szójáté-
kok jellemzik a fordítást állapíthatjuk
meg, ha elolvassuk a szövegkönyvet.
Rigmusai jól illeszkednek a muzsikához.
Hihetőleg, mert nem hallatszik sem-
miféle sutaság a zene és a szöveg között.
Nem Romhányi József hibája, hagy a
versek a kóruselőadásában néhol nem
vagy csak alig érthetők, követhetők. Hogy
ez fegyelmezetlenségből (nem valószínű,
hisz az előadás pontosan és precízen van
megkomponálva), a. mozgás és az ének
együttműködésének nehézségéből, netán
a play-back technika hibájából következik,
alig állapítható meg. Mindenesetre
elsősorban ezzel magyarázhat, hogy
kilépve a színházból, a megmaradt
élményt a dallam és a mozgás jelenti. És
egyetlen kivételtől, a színházi macskáktól
eltekintve alig idézhetők föl a macskák
történetei. Pedig higgyük el, Eliotnál
voltak történetek.

De végül is, ha elhatározzuk, hogy nem
bánjuk annyira a mesét, a Madách
Színházban 'jeles élményben, látványos
színpadi teljesítményben van részünk.
Seregi László koreográfiája egyaránt
használja a balett, a- pantomim és álta-
lában a modern ritmikus mozgasművé-


