
bizonytalan befejezés a tájékozatlanab-
bakat még jobban megzavarja, de az ér-tők
élvezetét is csorbítja.

Ritkán választható külön ily tisztán
rendezői szándék és színészi megvalósítás.
A színészek ugyanis, bár rendkívül
lelkiismeretesen, műhelyszellemű ko-
molysággal és akarással követik Csizma-
diát Botho Strauss cirkalmas ösvényein,
változó sikerrel birkóznak a feladattal.
Ambár valljuk be: ha Botho Strausst egy
tehetséges rendező megérti és szereti (úgy,
ahogy Botho Strausst szeretni kell), akkor
a megvalósítást illetően már egyszerűbb a
dolga, mint a színésznek, akinek a
színpadi lét minden pillanatában testileg és
szellemileg ki is kell fejeznie az állandó
két- vagy többértelműséget, vagyis
valóban saját kezűleg lebontani azt, amit
egyszer felépített.

Vladimir-Jakob kulcsszerepében a szín-
ház bátran kísérletezett: Philippovich
Tamásnak eddig csak megfelelően
megoldott epizódalakításait ismertük.
Elmélyülésével rászolgált a bizalomra:
minden színpadi percében tetten érhető a
világos rendezői értelmezés és instrukció.
A kivitel azonban, az általa pontosan
jelzett végletes érzelmekkel ellentétben,
szürke; az érdekesség, az egyéniség bé-
lyege, a jelenlét súlya hiányzik, s ez az
egész előadást valamelyest lehúzza. Más-
fajta küzdelemről tudósít Bajcsay Mária
alakítása. Utaltunk már rá, hogy Nelly
alakja a darabban a legdirektebb, ő az
egyetlen, aki valóban azonosnak látszik
sorsával (ezzel mintegy Lottét megelőle-
gezve). Bajcsay azonban mintegy Lottét
átszik már, nagy szenvedélyű, nagy
érzelmű, már-már tragikus hősnőt -
kitűnően, de Nellyhez képest túl
„melegen", és ebből az alapállásból elég
nehezen, nemegyszer hiteltelenül oldhatók
meg mind-azok a jelenetek, amikor nem
Vladimirral áll szemben (de még a
Vladimir-jelenetek is lehetnének
komplexebbek). Győry Franciska, kevéssé
képlékenyen, csak rutinjára támaszkodik, s
fénytörésekről-vibrálásokról lemondva
pusztán egy polgári színmű hárpia-
anyósának sablonfiguráját hozza. Ami a
két Spaakot lleti, Csizmadia itt különleges
élvezet-:el játszott el a Strauss által
nagyon is bekalkulált
cirkuszeffektusokkal, csak hát

két színész, Takács Gyula és Tóth Jósef
túl messze ment ebben az irányban, lletve
túl keveset mutatott fel a duó féelmetes-
kiismerhetetlen vonásaiból. ,zen belül
Takács Gyula igen színes lownszámot
adott elő, ám a rendkívül ehetséges Tóth
Józsefnek érezhetően ke-

vés volt az idő és a tér ahhoz, hogy rutinos
partnere mellett kibontakozzék. A
leginkább straussi figurát Leviczky Klára
alkotta meg, Vera, a cselédlány szere-
pében; játékának finomságát és erejét
külön bizonyítja, hogy egy nem egészen
pontos értelmezés talajáról kellett elru-
gaszkodnia, mert a straussi Vera volta-
képp közelebb áll A Manderley-ház
asszonyának démoni házvezetőnőjéhez,
mint ahhoz a magyar parasztlánykához,
akinek maszkjában a színésznő megjele-
nik. Mégis: ez a Vera jelen van és nincs
jelen, tud és nem tud, érez és nem érez,
naiv és rafinált, ösztönlény és hideg kal-
kulátor - minden és semmi. És önálló
ráadásként Leviczky még egy csipetnyi
saját iróniát is hozzáad a játékhoz - jól áll
a kissé túl mereven, „németen" okos
Botho Straussnak, több is elkelne belőle.

Végezetül egy szót a fordításról, Petra-
Szabó Gizella munkájáról. Mai színházi
gyakorlatunkban ritkán segíti a rendezőt
ilyen abszolút biztos, önálló irodalmi al-
kotásnak is beillő szöveg (igaz, hogy sok
rendezőnk sajnos meglepően igénytelen is
e tekintetben). Petra-Szabó Gizella meg
tudta teremteni a magyarul beszélő Botho
Strausst: azonos értékű a gondolati
feszültség és a szellemi színvonal,
pontosan megfelelő arányú - se nem ne-
hézkes, se nem túl könnyed -- a nyelvi
humor.

A szolnoki Botho Strauss-vernisszázs-
nak aligha lesz nagy közönségsikere, még
kritikai fogadtatása is kétséges. Nem
csoda: 1972-ben vagyunk. Kérdés, érde-
mes-e e téren megismételnünk a nyugat-
német befogadóközeg évtizedes útját, s
ezen a nyomon eljutnunk a majdani
mához. Magam - ez talán kitetszett -
elfogadom és értékelem Botho Strauss
színházát, mégsem vagyok pillanatnyilag
bizonyos abban, hogy éppen őrá van-e
szüksége a magyar színháznak. Abban
azonban bizonyos vagyok, hogy az ilyen
drámák adekvát tolmácsolását meg kell
tanulni ahhoz, hogy igazán korszerű
színházat játsszunk Magyarországon. S
így a szolnoki bemutató több, mint
sikerült egyszeri kísérlet: teljesítmény,
amely a szolnoki színház munkájában
mindenképp gyümölcsözni fog.

Botho Strauss: Oh, azok a hipochonderek!
(szolnoki Szobaszínház)

Fordította: Petra-Szabó Gizella. Rendezte:
Csizmadia Tibor. Díszlet-jelmez: Lábas
Zoltán.

Szereplők: Philippovich Tamás, Bajcsay
Mária, Győry Franciska, Takács Gyula, Tóth
József, Leviczky Klára.

KOVÁCS DEZSŐ

Szép asszonyok a
Körszínházban

Aki valamelyest is figyelemmel kísérte a
Körszínház elmúlt huszonhat évének
műsorpolitikáját, feltehetőleg nem lepő-
dött meg azon, hogy Kazimir Károly
ezúttal a klasszikus kínai epika hazánkban
talán legismertebb és legnépszerűbb
remekét, a XVI. századból, ismeretlen
szerzőtől származó Szép asszonyok egy
gazdag házban című regényt állította szín-
padra. Megszokhatta már az egykori vá-
rosligeti kiállítócsarnokba látogató néző,
hogy ebben a színházban a mi (európai)
kultúránktól távoli, egzotikus (világ)-
irodalmi élményben lesz része. Az évek
során számtalanszor megfogalmazódott e
sajátos népművelő színház majd' minden
sajátossága az előadásokról szóló be-
számolókban; profilja kialakult, játék-
módja, stílusa stabilizálódni látszott, s
nagyjából ugyanazokat a műfaji-drama-
turgiai ellentmondásokat mutatta föl év-ről
évre, amiért bírálni és üdvözölni egy-
szerre szokták az ismeretterjesztés és a par
excellence színház vizein hánykolódó
produkciókat.

Az idei adaptáció is az ismert körszín-
házi képlet jegyében fogant, némi mai
(pikánsnak szánt) felhangokkal: epikai
művet visz színpadra úgy, hogy igyekszik
valamit megtartani a regény elbeszélői
módjából, érzékeltetve a XVI. századi
történetmondás jellegzetességeit, mese-
szövésének naiv báját.

A Szép asszonyok egy gazdag házban
ugyancsak vérbeli epika, lazán felépített
elbeszélői szerkezetre fűzi föl a fő és mel-
lékepizódok füzérét, a történet fordulatait,
s a cselekményt számos retardáló moz-
zanat gazdagítj, míg lassan eljut a ki-
bontakozásig, a korabeli kínai társadalom
horizontálisan és vertikálisan is mély és
széles korrajzig.

A történet a magánéletet állítja kö-
zéppontba, de úgy, hogy közben a társa-
dalmi közélet is a maga teljességében és
sokszínűségében bontakozik ki előttünk. A
regényt át- meg átszövik az erotikus
mozzanatok, a szerelmi élet jelenetei
meglehetős bőséggel és részletességgel
ábrázoltak a gazdag kéjenc kereskedő,
Hszi-men Csing életének és „udvarának"

képeiben. Mint Tőkei Ferenc írja tanul-



mányában, a regényben „a teljesen korrupt
és lezüllött közélet eseményeivel
párhuzamosan, azokkal mégis a legtel-
jesebb egységben elevenedik meg előttünk
ennek a »gazdag háznak« kiüresedett,
céltalan, helyenként elállatiasodott belső
élete. A szerző rendkívüli erővel mutatja
meg, hogy immár sem a közélet-nek, sem
a magánéletnek nem adhat sem-mi tartást
a hagyományos ünnepek, szer-tartások,
udvariassági rítusok megannyi előírása
sem; hogy mindez puszta külsőség, amely
az alantas érdekek első ösztönzésére
nyomtalanul lefoszlik az emberekről."

(Vázlatok a kínai irodalomról, Kossuth,
1970. 139. o.)

A fordítást is jegyző átdolgozó, Cson-
gor Barnabás és a regényt színpadra al-
kalmazó rendező, Kazimir Károly a mű
kulcsjeleneteit, epikus vázának csomó-
pontjait kiemelve igyekeztek létrehozni
olyan drámai fölépítésű szerkezetet, mely
egyaránt őrzi az eredeti kínai epika sajá-
tosságait, a narráció révén az elbeszélés, a
mese jelenlétét, az idő múlását, az is-
meretlen író személytelen közléseit-ki-
szólásait, de a jelenetekből megpróbáltak
olyan drámai alapanyagot konstruálni,
amely ugyanakkor megfelel a színpad kí-
vánalmainak is. Elöljáróban mindjárt meg
kell mondanunk, hogy az átdolgozás
felemás módon sikerült: ügyesen szer-
kesztett-átemelt dialógusokat hallunk, s
egy-egy jellegzetesen drámai dikciójú
szövegrész pedig egy az egyben feltűnik a
regényből, ám a (drámainak szánt) cse-
lekvések menetét a narráció legtöbbször
megszakítja, nem beszélve azokról a pil-
lanatokróI, mikor az akció és dikció átfe-
dik egymást, azaz ugyanazt mondja el a
darabbéli narrátor, amit a szemünkkel
amúgy is látunk. Ezek a mozzanatok
mindvégig zavaróak az előadásban, nem-
csak a történet ívét, a cselekmény lendü-
letét törik meg, ezzel behozhatatlan
pszichikai hátrányba hozva a színészeket,
de didaktikussá (és sokszor unalmassá) is
teszik az előadást.

A színpadi játék, az imitált drámai for-
ma tétje ezúttal - persze a műfajváltáson
túl - a látszatnak és a valóságnak amaz el-
lentmondásos kettőssége, amely a félig-
meddig még betartott-imitált (társadalmi)
játékszabályok s az élvhajszoló élet valódi
gyakorlata között feszül: külsőségeiben ,
látszataiban ez a társadalom, s tükörképe,
a „gazdag ház" tisztességes, mértéktartó
életet él, azonban lényegét tekintve
velejéig romlott, céltalanul ki-ürült és
hedonista. A bomlás, a válság jeleként
megjelenik a cinizmus, a „min-

Szerencsi Éva a Szép asszonyok egy gazdag házban előadásában (Körszinház) (MTI -
Ilovszky Béla felvétele)

te Gábor), mozgalmas tablóképeket látunk,
melyekben a szereplők úgy mozog-nak,
mint egy mechanikusan vezérelt bábjáték
figurái. A színészi játékban végig kísért a
túlérett és hanyatló „édes élet"

gesztusrendszere, az édeskés mosolyok, a
túlfinomult, cizellált mozdulatok,
hajlítások keleties pompája, ám az a drámai
feszültség, amely a figurákba ténylegesen
életet öntene és egyénítetté, ugyanakkor
korjellemzővé tenné őket, a színlelésnek
amaz önfeledt játékból és el-fojtott
agresszivitásból szőtt hálója, amely
felemás helyzetüket, kettős tudatukat
érzékeltetné, hiányzik a játékból. Néha
egy-egy szereplő ki is lép figurájának
határai közül, retlektálttá téve önmagát, s
ez az önreflexió iróniát szül, vagy groteszk
hatást kelt. A remete (Kozák András) és
Hszi-men Csing (Bitskey Tibor), de Vang
néni (Konrád Antal) figurájában is jól
érezhető ez. Kazimir Nszi-men Csing és
Aranylótusz alak-ját és kapcsolatát állítja a
cselekmény középpontjába, az ő
ambivalens szerelmükből, testi
kötődésükből kellene hogy fel-szikrázzon a
dráma, a féltékenységek,
megaláztatottságok, ármányok és önfe-

den mindegy" érzete, a szereplők egyre
kevésbé törődnek vele, hogy fenn-
tarthassák az ingatag harmónia látszatát,
egyre inkább kezdik elfogadni életüket és
életformájukat olyannak, amilyen az a
valóságban: korruptnak, aljasnak és szá-
mítónak.

A játéknak a figurák eme kétarcúságán
túl még azt is érzékeltetnie kell, hogy a
túlcsorduló aranykor „édes élete" milyen
magatartásmódokat hív életre az
emberekből, a hétköznapi lét viselkedés-
formái, gesztusrendszere miként itatódik
át az élvhajhászó vágy és az élethabzsoló
céltalanság érzületével, az erotika miként
válik öncéllá, kiúttá és egyedüli cselekvési
formává ebben a velejéig romlott tár-
sadalomban.

Ha belegondolunk, nem akármilyen
színészi-rendezői feladatról van szó,
amennyiben a játékosok komolyan veszik,
hogy azt az érzéki-társadalmi közeget
állítják elénk, mely a Szép asszonyok egy
gazdag házban beláthatatlanul gazdag
meseszövéséből árad.

Kazimir kettészelt körszínpadán le-
nyűgöző öltözékeket (Márk Tivadar),
egzotikus dekorációkat-díszleteket (Szin-



ledten boldog pillanatok rajza. Arany-
lótusz rámenős szerelme kellene hogy
életre galvanizálja a mellékfigurák vi-
szonyrendszerét, a „gazdag ház" belső
viszonyait. Szerencsi Éva nem minden
heroizmus nélkül, de végeredményben
hitelt érdemlően formálja meg az álnokul
számító, ravasz és boldogságát tűzzel-
vassal megvalósító szeretőt, aki ötödik
asszonyként is túltesz a kéjsóvár kereskedő
valamennyi feleségén, ágyasán és alkalmi
partnerén. Figurája persze akkor
mutathatná meg igazi erejét és nőiességét,
ha vetélytársai is erőteljesebben megraj-
zoltak lennének. A többi asszony, az al-
kalmi nők viszont csak asszisztálnak a
(szerelmi) társasjátékban, igazából nin-
csenek jelen ebben a sokszögű szerelmi
párharcban. (Ami persze csak részben
következik a színészi megformálásokból.)
Még Kishonti Ildikó Porcelán asz-szonya
az, aki kiemelkedik a hölgykoszorúból,
remek éneklésével és egyéni drámájának
plasztikus vonásaival. Bitskey Tibor Hszi-
men Csing alakjába bújva kétségkívül
talányos jelenség. Sokszor nehéz
eldönteni, hogy ironizálja figuráját, vagy a
túlzott gyönyöröktől megszédülve
mosolyog csupán. Remek groteszk
pillanatokkal ajándékozza meg a nézőt
Konrád Antal Vang néniként, s
kellőképpen szerencsétlen a derék le-
pényárus, a háromhüvelyknyi emberkének
csúfolt Vu Ta szerepében Várhegyi Teréz.

A játék összképe meglehetősen egye-
netlen, a külsődleges-illusztratív mozza-
natok - az átdolgozás műfaji tisztázat-
lanságai következtében - gyakran kerülnek
fölébe a jellemábrázolásnak, a szituációk
kidolgozásának. Az előadásnak majdnem
sikerült száműznie a regény savát-borsát
adó erotikát, halvány és fáradt árnyjátékká
stilizálva az imitált szeretkezéseket,
melyek eleinte még érdeklődést keltenek,
később unalmassá és érdektelenné válnak.

Akik tehát az erotika csábítására vál-
tottak jegyet a Körszínházba, alaposan
pórul jártak. Akik nyári szórakozásra vagy
keleti „irodalmi barangolásra" vágytak,
néhány csipetnyit kaptak mind a kettőből.
Ha valóban élvezni akarták a Szép
asszonyok egy gazdag házban érett szépségét,
„keleti" rejtelmeit, társadalomrajzának
gazdagságát, feltehetőleg kézbe veszik a
regényt és olvasni kezdik: „Történetünk a
Szung-dinasztia idején játszódik, Huj
Cung császár uralkodása alatt..."

DÉVÉNYI RÓBERT

Kazincbarcika '84

Mihez képest?

A hazai amatőr színjátszás egy nem kellő-en
tisztázott ellentmondása az, hogy --
leginkább felfelé ívelő szakaszaiban -
színházi mozgalom is egyben. Vagyis
egyfelől színjátszócsoportok százai (oly-
kor ezrei) igyekeznek dilettáns buzga-
lommal és esendő képességekkel nyomá-
ba szegődni a színházi és irodalmi „ma-
gaskultúra" divatos eszményeinek, ekként
szorgoskodva az egyetemesnek vélt
értékek elterjesztésében. Másfelől újra
meg újra kiválasztódik néhány társulat,
amely az amatőrizmussal éppen szembe-
helyezkedését kívánja kifejezni, eltö-
kéltségét arra, hogy kivonja magát a
konzumálódás hatóköréből. Példaként
említhetjük akár a húszas évek munkás-
mozgalmának színi törekvéseit a szavaló-
kórusok és a mozgásművészet expresszív
lehetőségeinek integrálására, akár ifj.
Horváth Istvánnak, az országos fesztivál
névadójának kísérleteit a szegedi egye-
temen a klasszikus dráma lélektani hite-
lesítésének irányában. Köztudott, hogy a
hetvenes évek elején szintén volt a ma-
gyar amatőrizmusnak egy ilyen színház-
történeti pillanata. Tucatjával jöttek létre
amatőr produkciók, amelyek kihívóan
feleseltek az intézményes színház aka-
démizmusával. Mást játszottak, másképp
és másoknak. Nem érték be azzal, hogy
pedánsan tolmácsolják az irodalmi mű-
vet, de még a shakespeare-i tükörtartás
igényét is kevesellték. Érdekképviseletet
vállaltak -- azokét, akikhez szóltak. A
híveikét. Az értelmiségi fiatalokét. Ettől
az elkötelezettségtől ösztökélve válogattak
a modern drámairodalom több-kevesebb
következetlenséggel publikált, de a
színpadról eltanácsolt újdonságaiban; for-
málták fenegyerekes tiszteletlenséggel a
maguk képére a klasszikusokat; hódították
meg a „normális" befogadói beideg-
ződések nevében a színházakból kiebru-
dalt avantgarde irányzatokat; döntötték le
piedesztáljáról a rutinié színészsztárt, és
helyébe állították az egy célra össze-forrt
előadói alkotóközösséget. És a jegyeket
még sorolhatnám. Ez a fajta szín-
házcsinálás persze nemigen fért el a szín-
játszómozgalom kereteiben. Alkalmat és
helyet kellett találni egy olyasfajta ösz-

szejövetelre, ahol nem azt firtatják, hogy
hol tart a műkedvelés szakszervezeti ága-
zatok vagy területi megoszlás szerint,
hanem elsősorban és mindenekelőtt azt
keresik, hogy mi az amatőrök alternatív
kínálata. Erre szolgált Kazincbarcika,
ettől vált érdekessé, ennek csodájára jár-
tak a vonattal, autóstoppal, gyalogszer-rel
helybe zarándoklók. És ha akadtak il-
letékesek, akik illetéktelenséget emleget-
tek, lépten-nyomon hatósági engedélyt
követeltek a megújuláshoz - ez csak iz-
galmasan fűszerezte a találkozók légkö-
rét.

Korántsem szeretném e nosztalgikus
hangütéssel a régi dicsőség fényét vonni
az idei, immár hetedik bemutatósorozat
fölé. Nem tagadható, hogy a kazincbar-
cikai „csoda" is csak három napig tartott.
A fesztivál jócskán elérdektelenedett,
mondhatni belterjes közművelődési
magánüggyé vált. Az okok is közismer-
tek. Egy évtized alatt a vezető együttesek
jó része feloszlott, rendezőik és legjobb
színészeik hivatásosok lettek vagy kvie-
táltak. De magához ragadta az intézmé-
nyes színház a műsorpolitikai és stiláris
kezdeményezéseket is, immár jóval ma-
gasabb színvonalával árnyékolva az ama-
tőr konkurrenciát. Es a fő ok: a társadal-
mi konfliktusérzékenység egyszerre kí-
vánatos és sajnálatos mérséklődése, mely-
nek következtében hovatovább nincs már
kinek az érdek képviseletét felvállalni.

Mindezek ellenére és tudomásulvéte-
lével a kazincbarcikai fesztiválnak a mai
napig nem változott meg a „vonatkoz-
tatási" pontja. Aki ide eljön, az ma is arra
kíváncsi, hogy „történt-e azóta valami".
Aki távol marad, az bizonyos benne,
hogy most már úgysem történhet semmi.
Kinek van igaza? Nem tudom. De
igyekszem azokat a stratégiákat számba
venni, amelyek ma is, a kedvezőtlenre
fordult feltételek között is, kazincbarcikai
szellemben a színházcsinálás, az al-
ternatív kínálat eszméihez igazodnak.

Utánjátszó avantgarde

Az amatőr színházcsinálóknak a hivatá-
sosokétól eltérő műsorkínálata legfeltű-
nőbben az abszurdok, pontosítva ezek
felmenőinek: a különböző színházi iz-
musok felkarolásában demonstrálódott.
Beckett, Ionesco, Mrožek, Róžewicz,
Arrabal, Jarry, Majakovszkij, Lorca,
Genet, illetve a párhuzamos magyar tö-
rekvések Déry Tibortól Hubay Miklósig
az amatőrök tálalásában jutottak el a tu-
domásul vételig, akkor és ott csökkentve


