
ből érezhető volt a darab egy a jelenlegi-
nél gazdagabb, teljesebb játszási módja.
Az általa realizált szenvedély és méltóság,
az igazi, hiteles erotikus izzás szinte
egyedüli volt ezen a színpadon. Épp ezért
természetesen Bánsági sem nyújthatta azt,
amit egyébként e szerepben
megvalósíthatna.

A darab főhősét, Ambrust a fiatal
Kaszás Attila játssza, érthető és leküzdet-
lenül maradt elfogultsággal. A gyakor-
latlansága, merevsége azonban - mind-az
tehát, ami különösen e rutinnal teli
társulatban akár zavaró is lehetne a játék
elején - a lezserség egyre bosszantóbb
áradása közepette egyre inkább értékké
válik. Ahogy szűnőben van az előadás
méltósága, úgy lesz igazabbá s hamisítat-
lanabbá személye.

Lea-Evelint, Ambrus mindenkori sze-
relmét Pap Vera játssza, ugyancsak gát-
lásokkal telten, mereven és idegesen. Az
erő hiánya azonban nemcsak a képesség,
hanem hit és kondíció kérdése is. Az,
hogy Pap Vera inkább áll, mintsem ját-
szana, sajnos legalább annyira rendezői,
mint színészi kérdés. Kulcsfontosságú
Tahi Tóth László Radonay-Ibrahim-
Mandellije is. Ha Radonay-alakításával,
amely jóval árnyalatlanabb és egyértel-
műbb, még ki is békülhetünk, s az Ibra-
him-szerep mindössze játék a játékban,
nos akkor a Mandelli személyének meg-
valósítása az előadás egyik legkérdése-
sebb pontjává lesz. Hadd bocsássam elő-
re, nem a színész miatt. Mindazt, amit
Tahi Tóth eljátszik, jól játssza. Így tehát
hangsúlyaival, mozdulataival, gesztus-
világával valóban remekül állít elénk egy
hamisítatlan, ki szólásokért, poénok ért
lelkét eladó kávéházi pesti zsidót. Egyet
azok közül, akit megírhatott volna akár-ki
bizonyosan, de nem írt meg Weöres.
Mindez végső soron egyenesen elké-
pesztő, hiszen a közvetlen aktualizálás,
Mandelli ismerőssé tételének ezen meg-
oldása nagymértékben hozzájárul az egész
előadás indokolatlan szimplifikalásához.
Nincsen ennek más haszna és eredménye,
mint az egyébként valóban létező
közönségsiker. Ugyanígy volt értelmetlen
természetesen a Salom bankár
megformálóját az elveszett és elsüllyedt
Király utcai kiskereskedőkhöz hasonlóvá
tenni. Azért megfontolandó mindez, mert
a Lea által képviselt kérdés, a Jehován
való túllépés ténye ebben a játék-módban
értelmezhetetlen, egyszerű hisztérikus
kiabálás lesz. Az a tény, hogy e mű belső
drámája éppen a Lea-Ambrus

történet tragikomikus választásában rejlik,
így az előadás szempontjából egy-szerűen
értelmezhetetlen marad.

Balázs Péter, Bárdy György, Miklósy
György, Szakácsi Sándor, Szilágyi Ti-bor,
Szombathy Gyula alakításaira sajnos
egyként jellemző ama könnyedség, amely
nagyban hozzájárul az előadás
sikerületlenségéhez. Ismert, hogy e szí-
nészek, ha kell, kiváló előadásokat emlé-
kezetessé tevő alakításokat nyújtanak. Itt
azonban leginkább csak ripacskodtak, s
minden módon arra törekedtek, hogy jól
érezzék magukat. Nem lehet ezt a
magatartást pártolnunk, még ha meg is
értjük.

Az előadás valóban mellbevágóan lát-
ványos, ám statikus és mindössze illuszt-
ratív funkciókat betöltő díszletét Fehér
Miklós tervezte. Az sem véletlen, hogy az
egyébként nagyszerű tereket létrehozó
Fehér itt mintha egy képet alkotott volna,
ami már világosan mutatja, hogy
mennyire nem volt szó szerves, gyakorlati
együttműködésről. Sajnos ugyancsak
eklektikussá lettek Szakács Györgyi
egyébként figyelemre méltó ruhái, hiába c
jelmeztervezőnő ismerten erős stílus-
teremtő képessége, jelen esetben ő sem
teremthetett világképet ott, ahol az elő-
adás minderre nem nyújtott lehetőséget.

Benkő Dániel és a Bakfark consort
szépen zenélt, bár ha nem zenéltek volna,
az sem változtatott volna az előadás végső
mérlegén.

Feltűnik az előadáson egy angyalnak
álcázott aranyszínű, és külső megjelenését
tekintve igen szép gyermek, ám itt,
szerepét tekintve egy kis „szörnyecske".
Afféle kis vígszínházi E.T., kedélyes kis
megváltó, aki azonban nem vált meg
senkit és semmit. Két oknál fogva:
egyrészt, mert, lévén ártatlan gyermek,
nem érti, hogy mi történik körülötte;
másrészt pedig e színháznak már nem égi
hatalmakra, hanem igencsak realista
megfontolásokra van szüksége ahhoz,
hogy túljusson önmaga jelenlegi állapo-
tán.

Weöres Sándor: A kéfejű fenevad (Vígszín-fiáz)

Dramaturg: Radnóti Zsuzsa. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene-
szerző: Benkő Dániel. Rendező: Valló Péter.

Szereplők: Balázs Péter, Bata jános, Bán-
sági Ildikó, Bárdy György, Kaszás Attila,
Kern András, Méhes László, Miklósy
György, Pap Vera, Sipos András, Sörös
Sándor, Szakácsi Sándor, Szerémy Zoltán,
Szilágyi Tibor, Szombathy Gyula, Tahi
Tóth László.

P. MÜLLER PÉTER

Psyché átváltozásai
Stúdióbemutató Pécsett

Weöres Sándor művének premierjével új
játszóhelyet avatott január végén a pécsi
Nemzeti Színház. A stúdió életre hívását
már az évad programfüzete jelezte. A Vas
Zoltán Iván művészeti irányításával
működő vállalkozás a meg-hirdetett
elképzelések szerint olyan produkciók
létrehozását tervezi, „amelyek a
nagyszínházi repertoárból kimaradtak,
mert minőségükben, módszerükben kí-
sérletező darabok, tehát rétegigényt elé-
gítenek ki. (. . .) Ezek a darabok szín-
vonalukban, dramaturgiájukban, és ezzel
egyértelműen az eddig megszokott
előadásstílustól eltérőek". A stúdió az
ígéretek szerint elsősorban fiatal magyar
drámaírók műveinek színrevitelével
foglalkozna. A tervezettnél negyedévvel
későbbi első bemutató azonban a fenti
elképzeléseket módosítani látszik.

A Psyché 1972-es megjelenésekor a
kritika s a közönség java része a női ala-
kot öltő Weöres Sándor költői ötleté-nek
újszerűségét üdvözölte, megfeledkezvén
arról, hogy nemcsak ez az alak-váltás nem
új (Weöresnél sem), hanem arról is, hogy
Weöres Sándor a konvenciók költője,
munkássága pedig egy lírai konvenció
betetőzése (épp ezért folytathatatlan). E
hagyománykövető jelleg egyik jele az,
hogy költészetének jelentős része - a mai
irodalomban ritka kivétel-ként a populáris
regiszterbe tartozik. A populáris és az
arisztokratikus regiszter különbségei
közül a Psyché kapcsán azt kell
kiemelnünk, hogy míg az utóbbiban a
beszélő, a lírai én majdnem mindig férfi,
addig az előbbiben többnyire nő.

A szerelmi költészetnek a populáris
regiszterbe tartozó legősibb műfaja pedig
a női dal, mely a világ majdnem minden
népénél fellelhető, igen elterjedt a keleti
(arab, ázsiai) költészetben, s a trubadúr
szerelmi ideológia előtt Európában is a
szerelmi líra legjellegzetesebb típusa. A
Psyché par excellence a női dal
kategóriájába tartozik, hiszen a mű-faj
sajátossága az, hogy a lírai én (a költő
nemétől függetlenül): nő; bár már a kez-
detektől gyakoribb, hogy a férfi szerző
lírai metamorfózisa történik meg. E



jelenség értelmezésére többféle kísérlet
történt, így magyarázták mágikus okokkal
vagy azzal, hogy a líra ontológiailag női
principíum.

Weöres Sándor művében a műfaj
archaikussága kiegészül a formáéval.
Természetesen nem a másfél évszázad-dal
ezelőtti nyelvi fordulatok és az akkori
ortográfia felidézése az archaikus, ha-
nem az az ornimentális lírai személyesség,
mely a Psyché felszíni rétegei mögött is
végighúzódik. Ebben egyszerre van jelen a
formai tökély és a szemléleti naivitás, a
gyémántfényességűre és -tisztaságúra
csiszolt lírai ornamentika és az e tökély
fölött érzett elérzékenyülés. A konvenció
gyökerei itt is a keleti költészetig nyúlnak
vissza, de „míg a keleti lírát az egyéniség
kifejletlensége, elvontsága vitte az
ornamentika felé, addig a polgári korszak
líráját (mely a Psyché toposza) éppen az
egyéniség végletekig kifejlődött
különössége, amely a romantikus vagy
anarchikus önállítás mellett az önmagától
való megszabadulás, a megszűnés (... )
csillapíthatatlan vágyát ébresztette fel az
individuumban". (Szilágyi Ákos, Valóság,
1983/5.)

Az a korszak, melyet a mű megjelenít,
egy átmeneti kor, a klasszicizmusból a
romantikába való átmenet időszaka. Itt
exponálódnak azok a létproblémák,
amelyek máig ható következményekkel
jártak az individuum szempontjából. A
műben az átmenetiséget formai és tartalmi
jegyek egyaránt hordozzák: a Berzsenyi,
Kazinczy, Ungvárnémeti klasszicista
versformáit felidéző művek mellett ott
vannak a romantikát előlegező
népdalimitációk, a Shelley- és Hölderlin-
átköltések s az egész kötet formai „ek-
lektikája" (költemények, narratív részek,
levelek). A mű ugyanakkor megidézi e
korszak két legnagyobb művészét, a köl-
tészet és a zene két géniuszat, akiknek
életműve éppen ezt az átmenetiséget
képviseli. „Weimaron átvonulva, Göthe
urat meglátogatnánk" jegyzi fel Psyché,
majd egy episztolában bemutatja a másik
urat: „egy nagyot halló öreg, Bethorn, /
Borzos zenélő Maestro, s mind imádják, E
háznak ő az Orpheus Istene."

Goethe és Beethoven megidézése egy
átmeneti időszakot, a bolyongás éveit
megörökítő fejezetben történik meg, mely
a kötetkompozíció szerint maga is átmenet
a „Hegyaljai évek" és az „Asszony-évek"
között. A történeti alakok szerepeltetésével
is növeli Weöres Sán-

Gyuricza Liliann Weöres Sándor Psychéjében
(pécsi Nemzeti Színház) (Körtvélyesi László felv.)

dor a fikció hitelét, amire igen nagy gon-
dot fordít. Nemcsak Dukai Takách Judit
tekinthető Lónyay Erzsébet történeti
forrásának, hanem még inkább Wes-
selényi Polixénia, akinek Psychével való
kapcsolatát Károlyi Amy a közelmúltban
megírta. (Irodalomtörténet, 1982/1.) A
hitelesség másik forrása Ungvárnémeti
Tóth László művészetének és alakjának
felidézése: a kötet második felét a poéta
művei alkotják. Az átvétel azonban
megszerkesztett, a teljes szöveghűséggel
közölt versek Ungvárnémeti kötetkom-
pozíciójához képest néhol más helyre
kerülnek, s a művek egy részén igazítások
nyomai fedezhetők fel (például a Nárcisz-
tragédián). Azaz Weöres Sándor
ténykedése nyomán nemcsak Psyché
alakváltozásainak lehetünk tanúi, ha-nem
Tóth Lászlóéinak is.

A metamorfózis Weöres költészetének
alapmotívuma. A Psyché esetében ez már a
névválasztásban megmutatkozik. Ez a név
- Somlyó György szerint - „egy-szerre
tekinthető úgy, mint egy XVIII.
századvégi magyar arisztokrata család
klasszicista-preromantikus affektaciója
(...), de úgy is, mint az antik mitológia
szerinti szerelem női (sőt szűz-) prin-
cípiumának képe (.. .), ezen túl azonban a
legáltalánosabban elfogadott emberi
lényeg, a lélek jele is".

A változékonyság ötletével játszva az is
megfogalmazható, hogy maga a mű is
sugalmazza ezt a metamorfózisra való
hajlandóságot. Nem ismerek olyan
verseskötetet, melyből film is, előadóest is
és színpadi adaptáció is egyaránt szüle-
tett, A Psyché azonban műalkotásként is
megkezdte átváltozásait. Legújabb alak-
ját a pécsi Zsebszínházban öltötte fel, ahol
monodrámaként adja elő Gyuricza
Liliann, Vas Zoltán Iván rendezésében,

A Zsebszínház egy közepes méretű
szoba a „DO-ZSO"-nak nevezett mű-
velődési házban, mintegy hatvan férő-
hellyel s a „világot jelentő"

2 x 3 méteres
dobogóval, melyre öt lépcsőfok vezet fel.
Az előadásban a színpadot fekete drapéria
fedi, s ez borítja a dobogó mögötti falat
is. A díszlet: egy embernyi tükör, fekete
kerettel, előtte zsámoly; a tükör tetején
egy fehér-rózsaszín női kalap, lejjebb toll
s papír, az előtérben pedig két vörös
díszpárna. Húros Annamária díszlete
egyszerűségében is szép és kifejező.

A produkcióhoz jó dramaturgiai ér-
zékkel választották ki és szerkesztették át
azt a kétszer negyvenöt percnyi szöveget,
mely a kötet minden lényeges prob-
lémáját tartalmazza. A két rész - a könyv-
nek megfelelően is -- egymás tükre és
oppozíciója. Az előadás Psyché Confes-
siójával kezdődik. A vers mintegy mottó-
ként hangzik el, még nem a színpadról,
hanem a nézők mögül, majd előresétál
Psyché, eloldott fekete köntöse a lépcső-
re hullik, s tanúi lehetünk az első átvál-
tozásnak. Egy gyereklány áll előttünk,
tiszta fehérben, fülében félhold alakú
fülbevalókkal (a hold mint a női princí-
pium jelképe), s hol csúfondárosan, hol
duzzogva mondja el élményeit.

A mandalaként egymásba fonódó és
egymást tükröző két rész látványként úgy
fogalmazódik meg, hogy szünet után az
első rész színes tárgyai eltűnnek, az
egymáshoz tett két párnát is fekete lepel
fedi (ez jelzi Ungvárnémeti ravatalát), a
tükör a hal oldalról a másikra kerül, és a
gyertyával érkező Psyché a tükröt fekete
kabátjával letakarja, amivel egyrészt a
gyászkor gyakorolt szokást követi,
másrészt kifejezi az önmaga tükörképébe
beleszeretett Nárcisz halálát is. Az első
rész fehér jelmezét fekete váltja fel, a
kombinépántos ruha fölé egy állig
begombolt öltözék kerül, a korábban
leengedett haj fel van tűzve, s rajta egy
széles fekete kalap.

Tartalmilag a két rész úgy tükre egy-
másnak, hogy az első az Erosz, a második
a Thanatosz: Psyché a szerelmet előbb
mint erotikát idézi fel, s a társa-dalmi
konvenciókkal mit sem törődő
outsiderként jelenik meg, majd Tóth
László ravatalánál a szerelmet mint a tel-
jességre való örök és hiábavaló törekvést,
vágyódást fogalmazza meg, az örök
beteljesületlenséget. A második rész ren-
dezői és színészi remeklése, hogy - az
eredeti mű tartalmának és szellemének
megfelelően Nárcisz kerül a közép-



pontba, Psyché úgy idézi meg egyetlen
igaz szerelmét, hogy - önmagát meg-
őrizve - Nárcisszá i s válik. Az első rész a
változékonyságot, a csapodárságot, az élet
dinamizmusát mutatja fel, a második
viszont az igazán nagy szenvedélyek
állandóságát, a halál miatt az örök
lehetőségből örök lehetetlenséggé váló
önmegvalósítást és a művészet örökké-
valóságát ábrázolja. A lét alapvető ellen-
tétei és ellentmondásai még további ré-
tegekben fejthetők fel az előadás egy-
másnak tükröt tartó részeiből: életből
halálba, jövőből múltba, kielégülésből
vágyódásba, dinamikából statikába, köl-
tészetből prózába vált a mű.

Az előadásban a rendező fontos szere-
pet ad a zenének. A meg-megszólaló
elektronikus csembalóimitáció, mely a
verseket, leveleket korabeli dallamokkal
át- meg átszövi, egyaránt érzékelteti a
megidézett kort, valamint az attól való
távolságtartást. A zene hol illusztrációja a
szövegnek (a Für Elise), hol hangulat-
festő (mint a legelőször felhangzó „le-
pötyögtetett" gyermekdal), hol Psyché
alakját teszi sokszínűbbé azzal, hogy a
kötet egy-egy versét a költőnő nem el-
mondja, hanem elénekli (például a „Sáros-
Pataki polgár leány" címűt).

Az egyszemélyes színjáték a színész
számára a kiszolgáltatottság és az exhi-
bíció csúcsát jelenti. Gyuricza Liliann
ebben az előadásban az emberlét mély-
ségeit és magasságait mutatja fel: a szülés
sokkoló sikolyától a szájszegletig
leszivárgó könnycseppig, a szelíd iróniától
a lángoló szuggesztivitásig.

Különösen élményszerű, ahogyan át-
változásait végrehajtja. Ezekből a soro-
zatos metamorfózisokból pedig előtűnik a
korunkban egyre kínzóbbá váló azonos-
ságvesztés kérdése. Psyché átváltozásai-
nak csúcsán mondja ki a kötet erre vonat-
kozó kulcsmondatát: „Oh mondd még
Aristoteles, hogy ennen-magával minden
eggy-azon! Éppen hogy az vagyunk, ki
nem vagyunk." Am Gyuricza Liliann
játékával úgy formálja meg Terek Istvánt,
az ifjú Wesselényit, Terek Sophie-t
Zedlitzet és Nárciszt, hogy e metamor-
fózisok mögött is ott húzódik valami
érzékelhető, de nem artikulálható azo-
nosság.

Weöres Sándor: Psyché (a pécsi Nemzeti Színház
Zsebszínháza)

Rendező: Vas Zoltán Iván, díszlet- és jel-
meztervező: Húros Annamária.

Előadja: Gyuricza Lilíann.

FÖLDES ANNA

Mesebeli Jánosból -
Kakukktojás
Schwajda György drámája
a Józsefvárosi Színházban

A premierközönség Budapesten tudja a
kötelességét: Kortárs Magyar Író darabja
után addig illik tapsolni, amíg - hallgatva
a nézők és a színészek szíves unszolására
- látszólag kelletlenül v a g y legalábbis
félszegen, szerénykedve meg-jelenik a
színészek koszorújában a szerző. A
Kakukktojás budapesti bemutatóján, a
Józsefvárosi Színházban azonban hiába
vártuk - Schwajda György nem jelent
meg. Lehet, hogy a szerző szíve szerint
ma már nem szereti, nem vállalja tíz
esztendeje Békéscsabán bemutatott
darabját, a Mesebeli J á n o s t ?

Ha így lenne is: az író saját művével
szemben gyakorolt túlzott önkritikája
semmit nem vonhat le egy mű (objektív)
értékéből. Schwajdáról egyébként is
tudjuk, hogy kételkedő, töprengő alkat: tíz
évvel legelső darabjának, a pálya-
díjnyertes Bohócnak a bemutatója után
arról vall: úgy látszik, ő „még mindig
csak úgynevezett tehetség" maradt, s ez
neki is, másoknak is kissé gyanús.
Felméri, hogy a színházközelben eltöltött,
szorgalmasan végigdolgozott évtized után
még mindig nem jegyzik a ne-vét a
szakmában, maga sem tudja, mennyit ér,
lesz-e ereje, tehetsége bizonyítani. Igaz,
azóta a Segítség (illetve annak átdolgozott,
Himnusz című változata) és a Katona
József Színházban be-mutatott sikeres
Szent család által előbbre jutott az írói
ranglistán. Ez utóbbi műve bekerült a
Radnóti Zsuzsa szerkesztette Dinamit című
antológiába is. De az át-törés, a
várakozást igazoló egyértelmű szakmai,
kritikai siker továbbra is késik. Schwajdát
sem a siker ( a Mari című dráma
pályadíja), sem a kudarc (ugyan-ennek a
máig előadatlan drámának a kálváriája)
nem kedvetlenítette el.

Nem is érezheti magát mellőzött te-
hetségnek: oka nincs rá. Darabjai - a Mari
és a Fábián Fábián kivételével - előbb-
utóbb színre kerültek, sőt a mű-sorrend
több ízben megadta neki az ős-bemutató
után a javítás, az átdolgozás és a darabok
tömörítésének lehetőségét is. Így született
a Látóhatárból a C s o d a , a Segítségből a
Radnóti Színpadon be-mutatott Himnusz
című egyfelvonásos,

és ilyen alkalom lehetett volna a tíz-
esztendős Mesebeli János budapesti elő-
adása is. Sajnos azonban ezúttal nemcsak
Schwajda és a premierközönség találko-
zása, de a felújítást igazoló siker is el-
maradt.

Mai szerző mai tárgyú, elkötelezett
szatírája akkor is széles körű érdeklődést
váltott volna ki, ha nem az egyik leg-
ígéretesebb „fiatal" drámaírótehetség
jegyzi. De Schwajda témaválasztása, alap-
ötlete a hetvenes évek elején tagadhatat-
lanul merésznek és mulatságosnak tűnt,
bár az ősbemutató idején is szokatlan
módon megosztotta a kritikát. A Nép-
szava - talán a munkástémájú vígjáték
okozta eufória hatása alatt - valósággal
mennybe meneszti a szerzőt: íme, korunk
színháza, amit oly rég vártunk, s e
napjaink fontos kérdéséről írott dráma
„izzásba hozza akarásunkat, lelkesedé-
sünket". Szémann Béla szerint a mese-
belien reális és nyugtalanítóan szatirikus
világ találkozásából Schwajda kemény
szókimondásának, életismereté-nek,
harcos elkötelezettségének hála -
„meglepően jó agitációs színház szüle-
tett" (1973. XII. II.). A megyei lap, a
Békés megyei Népújság még ennél is
tovább megy, amikor kritikusa, Tóth
Lajos a dráma ébresztette „mély katar-
zisélményről" számol be. De egyértel-
műen kiáll a dráma mellett Koltai Tamás
(Népszabadság, 1973. XI. 30.) és Cserje
Zsuzsa is (SZÍNHÁZ, 1974/4.),

A Film Színház Muzsika mérlege azon-
ban már ingadozik: Bulla Károly „szim-
patikus, de botladozó felépítésű komédi-
áról" beszél, és Schwajda szemére veti a
túlzott könnyedséget, s hogy az ötlet
végül is felülkerekedik a drámán (1973.
XII. I.). A darabnak szinte minden kriti-
kusa beleütközik a jelenetenként hang-
vételt váltó komédia heterogén ábrázo-
lásmódjába. De amíg Koltai szerint
Schwajda „a stíluskeveredést egyetlen
stílussá olvasztja", Bulla úgy érzi, mint-ha
csípős mustárt mézzel tálalna a szerző . . .
A fenntartás nélküli elragadtatással
szemben (ha nem is polemikus formában),
de megfogalmazódott az ellen-vélemény
is. A Magyar Hírlap kritikusa, Kamocsay
Ildikó szerint csak az ötlet kitűnő, ám a
drámai fogyatékosságok nem engedték
megszületni az áhított sikert, és a sekélyes
összecsapások sem-miféle feszültséget
nem eredményeznek.

Nem csodálom, hogy a megítélések
szélsőségei között Schwajdának nem si-
került eligazodnia .. .

De nézzük csak, mi történt az ősbe-


