
KOLTAI TAMÁS ban. Egy színház, amelyik arról beszél,
hogy színházzá akar válni. Ez valami új.
Érdemes a mesét kicsit előbbről kezdeni.

s főleg még nem volt szokás a hetvenes-
nyolcvanas évek fordulóján. (Divatosabb
épületet foglalni puccsal.) Időközben
születtek ugyan színházi kisszövetkeze-
tek, de zenés színházat nehéz létrehozni
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ese a színházró
A bábjátékos a Rock Színházban

A bábjátékos előadása közben egy pilla-
natra fölcsillan a Rock Színház álma egy
önálló kőszínházról, ahová „két-száz szék
befér", és „a bársonyszékből... ünnepel a
nép".

A darab - Andersen meséje nyomán --
egy bábszínházról szól; „tagjai" dróton
rángatott marionettekből emberekké:
színészekké akarnak válni.

A Rock Színház is megcsinálta tehát a
maga atelier-darabját, amely természe-
tesen ars poeticát - költői hitvallást - rejt a
színházról. Van néhány figyelemre méltó
elődje ebben a sorban.

1971-ben Zsámbéki Gábor Kaposváron,
Székely Gábor Szolnokon Csehov
Sirályával hirdet programot.

1981-ben a fölújított Katona József
Színház Jókai Mór Thália szekerén című
színháztörténeti kálvária-vígjátékával
nyitja meg kapuit.

1985-ben a Győri Balett Jön a cirkusz!
címmel Markó Iván „társulatszociológiai"

metaforáját mutatja be.
És most A bábjátékos a Rock Színház-

Amikor egy „nem létező", alkalmi tár-
sulat 1979-ben a Margitszigeten előadta az
Evitát, sokan nem hittek a szemük-nek.
Ez amolyan féllegális partizán-akció volt.
A kotta nem érkezett meg idejében
külföldről, így az egész dara-bot
hanglemezről kellett leírni. Jogi
problémák miatt csak korlátozott számú
előadást tarthattak. A férőhelyek
többszörösét lehetett volna eladni. Sokan
a kerítésen átmászva próbáltak be-jutni a
nézőtérre.

A produkció szakmai szempontból
számos kívánnivalót hagyott maga után,
de így is sokkal több sugárzott belőle
tisztes igyekezetnél. A szó pejoratív ér-
telmében vett „amatőr lelkesedésből"
ugyanis sohasem lesz elfogadható eszté-
tikai minőség, ha hibádzik a talentum és a
színházi szemléletben tükröződő világ-
szemlélet.

Az Evita mindkettőt visszaigazolta,
méghozzá vonzó stiláris és gondolati
tendenciaként. A Rock Színház várható
gyors intézményesítése ennek ellenére
késett.

S itt érdemes megállni egy pillanatra.
Színházat gründolni nem szokás nálunk,

szövetkezeti alapon, legyen szó akár
operettről, musicalről vagy rockról. A
műfaj pénzigényes - egyetlen zenés
színház sem tudja eltartani magát. A Rock
Színház művészeti problémái mindmáig
részben anyagiak. Épület, színpadtechnika
és megfelelő kiállítás híján a műfajt csak
imitálni lehet. A Rock Színház
mindhármat nélkülözi.

Annál inkább szimptomatikus, hogy
alkalmi épületekben, nyári „színkör-ben"
bérlőkként vendégeskedve, nehéz
föltételek között sem elégedtek meg
kizárólag világsikerű művek
adaptálásával, hanem első perctől kezdve
megpróbálták létrehozni a műfaj hazai
termékeit. Az Evita után el akarták ugyan
játszani a Jézus Krisztus Szupersztárt is -
nem tehették, s aztán, amikor fölment a
mű előtti sorompó, nem nekik, hanem az
amerikai filmváltozatnak nyitott utat -, de
közben megszülettek a magyar opuszok: a
Sztárcsinálók, A krónikás és most A
bábjátékos.

Van még egy fontos körülmény. Mi-
közben nálunk a műfaj élő interpretációját
részben vagy egészben kezdik föl-váltani
a konzervkészítmények - s ez alól a
hagyományos kőépületbeli produkciók,
musical-revük éppúgy nem ki-vételek,
akár az alkalmi népünnepélyek -, addig a
Rock Színház mint antiszínházi
gyakorlatot következetesen elutasítja a
play backet, az utószinkron-tátogást, az
énekmímelést, a színész-dublőr kettő-
zéseket.

Úgy döntött, hogy megmarad színház-
nak.

A bábjátékos meséje viszonylag egyszerű.
A nonkonformista Diák gunyoros kom-
mentárjaival megzavarja a bábszínház
commedia dell'arte előadását. Szóváltásba
keveredik a Bábjátékossal, a nézőtéren
botrány tör ki, és a Csendbiztos mind-
kettőjüket letartóztatja. A marionett-
figurák, akiket a Diák életre keltett, lassan
öntudatra ébrednek, önálló személyiséggé
szeretnének válni, és színházat akarnak
csinálni. A Csendbiztos hajlandó
kiengedni a börtönből a Diákot és a
Bábjátékost, azzal a föltétellel, hogy az ő
darabját játsszák el. Az ostobácska fércmű
előadását, amely hűségesen tük-
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rözi a Csendbiztos hatalomhoz törleszkedő
gondolkodását, jelenlétével kitün- teli a
városba érkező királynő. A Diák megelégeli
a szolgalelkű színházat, és otthagyja a
társulatot. A Királynő érdemrendeket pszt
a Bábjátékosnak és a báb-színészeknek,
akiknek még nem sikerült egészen önálló
életre kelniük, a hatalom előtti
hajbókolásukban máris visszavá ltoztak
dróton rángatott marionettekké.

A mesevázlat kiadja a darab
dramaturgiáját. A zenei kompozíció mind-
vég ig a mesefonalon halad; nem
szituációkból, hanem többé-kevésbé zárt.
ön-állá, de átkornponált számokból építke-
zik, Béres Attila ebből következően nem
librettói irt, hanem verseket. Méghozzá
kitűnő verseket. Színházi rutin nélkül is -
vagy passzív színházi rutinnal kivételes
érzéket árul el a karból kilépő szólók
arányosítása, a versformák játéka és főleg a
stílusfinomságok iránt. Versei szellemesek,
ötletteliek, finoman egyensúlyoznak
költőiség és profán közlés határán, s ami
nem utolsó dolog, kitűnően énekelhetők,
határozott ízlésre vall, hogy egyetlen
sikeres fordulatos sem ad e l kétszer, és
rendkívül ügyesen mozog az őszinte
érzelmesség, illetve a zenés művek lírai
kőzhelytárából vett, pastiche-szerű

szentimentalizmus között (anélkül, hogy
direkt paródiává válna),

.A versek azonban nem helyettesíthetik
a librettót. A darabbal kapcsolatos problémák
a librettó hiányára vezethetők vissza. Ez
nemcsak dramaturgiai, legalább annyira
szemléleti kordés is. Nincsenek például
drámai értelemben vert figurák, másképpen
szólva. karakterek. Határozottan az az
érzéscink támad, hogy a szerzrík nem
véletlen az általános többesben fogalmazás
- szára . . . dékosan elsatírozták a jellemeket.
Mim-. ha csak bizonytalanságot akartak
volna kelteni irántuk, De ez nem
fantáziamozgató bizonytalanságnak, hanem
óva- tusságnak tetszik. Néhány esetben
már a nevek is gyanúsak. A Zsebtolvaj pél-
dául társadalmi „státusát" tekintve inkább
Spicli vagy "Tégla". A Csend - biztos pedig
valójában nem más, mint Cenzor. (Ez
Igazolná jelenlétét a szín-házban, és
indokolná titkos drámaírói ambícióit, amit
hivatali hatalmával visszaélve érvényesít.
l i a ezt nyíltan ki-mondaná a darab, a
rendőri és a börtönőri funkciót akár egy-
egy statiszta is át-vállalhatná. 1
Csendbiztos tisztázatlan - pontosabban:
homályosra manipu-
lált - dramaturgiai funkciójáról vall a

jelmeze, az „éjjeliőri" viharkabát, ,unit az
előadás egyik kritikusa, Mészáros Tamás
teljes joggal szóvá is tett,)

Ha nem is ilyen egyértelműen, de
hasonlóképpen „hiányos" a Bábjátékos és
a Diák karaktere; az előbbiben
nélkülözzük a rutinban
megfáradt, öreg színházi rókát, akiben
már kihunyt az ifjúi világmegváltás
parazsa, az utóbbi éppen ebből, a lázadás
szelleméből mutat viszonylag keveset. (A
figurák súlytalanságát nem lehet
mindenestül a két színész Csu h a Lajos és
Hegvesi Géza
nyakába varrni, bár kétségtelen, hogy
( s u b a kissé fiatal, Hegvesi kissé
rutintalan a szerephez. De egyiküké sincs
kellő súllyal megírva.)

A bábjátékos zenedramaturgiájának
általános jellemzője így volt már

A krónikásnál is, hogy nem épít igazán az
egyéniségére. A műfaj világsikerű
darabjaitól, legyenek musicalek vagy
rockoperák, megtanulható, hogy drámát a
személyes sors visz a színpadra. (Kiveve,
ha szándékosan a tömeg drámája kerül a
középpontba.) A Rock Színház új magyar
műveket kreáló munkahipotézisében
mintha rejtett félelem nyilvánulna Hu-g .t

személyiségtől, következésképp a
szerepdaraboktól. Lehet, hogy ez azért
van, mert a2 ensemble-kultúrájuk
eg ye lő re magasabb s z i n t e áll, mint a jó
értelemben vert sztárkultúrájuk. Vagy csak
úgy érzik, hogy nincs elán

személyiség a társulatban. Ez bizonyos
mértékig kishiui szemlélet, Kétségtelen,
hogy az együttes igazi erőssége a profivá
lett ensemble, s az úgy nevezett
szerepdarabokban csak Kováts Kriszta és
Szolnoki Tibor vált a színház saját
sztárjává, míg ta többi fontos szerepre
vendégeket hívtak (Szakácsi Sándort,
Andorai Pétert).

Mégsem hiszem, hogy néhány
„szuperprodukció" kivételével általában
ér- demes volna vendégekben
gondolkodni. Mesterségbeli tudásban
gyarapodva az együttes tagjai egyre
nagyobb feladatok mego ldására válhatnak
alkalmassá. S bennük éppen az a vonni,
hogy megfelelő képzéssel fokozatosan
gyarapíthatják műtáji sokoldhúságukat,
azaz u// round színészekké válhatnak. A
báb- játékosban például Prókai Annamária
kapott olyan teladatot - a balettbaba
Servetta szerepét , amely új oldaláról
mutatja be: az offenbachi O l i mp i aepigon
spiccen éneklő, fölhúzós autómarájából
üde homorú, kedves-kellemes jelenséget
formált.

Az előadás dramaturgiai koncepció jából
fakad a zenei kompozíció. A zeneszerző,
Várkonyi Mátyás a „poperett . , műfaji
megjelölést használja, amin nyil- . vár
népszerit, könnyű és könnyen befogadható
zenét ért. Van azonban annyira ravasz,
hogy a stilárisan eklektikus, dallamos
számokból néhány kivétil-
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lel - ne csináljon túlságosan könnyen
énekelhető _slágereket. Meglehet, ezért
komponálja át a zárt számokat, ezért nem
enged túl egyértelmű szólókat, s ezért ad
legtöbbször strófák helyett csak sorokat a
kórusból kihangzó „szerepeknek". (Az
utóbbinak az az ára, hogy nincsenek
kitüntetett pillanatok. Nem elég
hangsúlyos a bábok életre keltése, a
társulat föllázadása vagy a
visszaélettelenedés marionetté. Vagyis
nincs az előadásnak ritmusa. Tempója van,
de a kettő nem ugyanaz.)

Mindez nemcsak (zene)dramaturgiai,
hanem koreográfiai és rendezői kérdés is.
A „munkakörök" a műfaj természeténél
fogva összetartoznak. A. dramaturg
Horváth Péter, a vendégkoreográfus
Krámer György és a rendező Katona Imre
tevékenysége föltételezi, illetve ki-egészíti
egymást.

Ennek megfelelően a koreográfia lehet
rendezői gesztus, és viszont. A dra-
maturgiai csomópontokon föl is oldód-nak
egymásban. Ilyen a bábszínpad kicsiny
terébe szorított commedia dell'arte játék, a
bábok és a színházi közönség együttes
„ribilliója" vagy a félig még báb, félig már
ember színészek lelki konfliktusa. Éppen
itt lenne szükség az egyes figurák
egyénítésére, saját drámáik. kibontására;
ennek híján sem koreográfiailag, sem
rendezőileg nem tud jelen-tőssé válni a
szituáció. Ha a megelevenedő
marionettegyüttes, az állandó típusok - tipi
fissi - társulata személyek-re szabott
pszichológiát kapna, mindjárt volna egyéni
dráma is, nem csupán közösségi. A valódi
jellem nélküli karakterekben sokkal több a
lehetőség, mint amennyi megvalósulni
látszik. Az intendánssá kinevezett
Féligkész mint metaforikus hős egész
válságot élhetne át; Sasvári Sándor
pompásan megtervezett exteriőrjében
megvan az esély erre - Horváth Kata
jelmeze kitűnően sikerült -, s a figura
színészileg is erős. Ugyanígy a többiekben
is el kellene indulnia valamiféle belső
karakterizálódási vágynak. A duettekre
szabdalt ensemble nem igazán megfelelő
zenedramaturgiai forma ehhez,
következésképp a jelenet rendezőileg is
megoldatlan. Hiba továbbá -- méghozzá
egyszerre rendezői és koreográfusi hiba --
betétszámmá tenni, tartalom nélküli,
táncos kupléduetté lefokozni a szövegben-
zenében egyéb-ként szellemes „cső-
számot". S végül egy előadásban, amely a
bábtáncoltató (szín)igazgatói vagy
bármilyen hatalomról szól, nem szabad a
legfőbb hatalmat,

a slusszpoénként megjelenő Királynőt
hatalmas sakkfigurának ábrázolni.

Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy az
előadásra még mindig egyfajta heroizmus
jellemző, aminek az oka a Rock Színház
születésétől kezdve alig csök-kenő
hendikepje. A MOM Művelődési Ház
színházterme nemcsak a műfaj optimális
interpretálására alkalmatlan,
megközelíteni sem tudja azokat a
körülményeket, amelyek elfogadhatóvá
tennék egy effajta darab minimális „kiállí-
tását". A színház eddigi bemutatóiból
voltaképpen nem derül ki, hogy egyáltalán
van-e szcenikai elképzelésük. (Az
elképzelés megvalósítását amúgy sem le-
hetne számon kérni.) A bábjátékos díszlete
egyszerűen snassz, s ezen nem javítanak a
világítási trükkök, amelyek túl-ságosan
revüszerűek, olcsón csiricsárék. Sem a
rockoperát, sem a musicalt nem lehet a
„szegény színház" kategóriájába utalni. Ez
egy pénzigényes műfaj. Nem kell
bonyolult színpadi masinéria, de az
egyszerűségében monumentális, impulzív
hatásokra építő megoldás legtöbbször
éppolyan drága, mint egy forgó-csillogó
szcenika. (Lásd: Jézus Krisztus Szupersztár.)

A színház teátrum voltát semmisíti meg,
ha ezt nem veszik figyelembe. Van ilyen
veszély. Azon az előadáson, amelyet
láttam, a főleg fiatalokból álló közönség
hajlamos volt „operett"-koncertnek fölfogni,
amit lát. Gyakran tapssal kísérte a zenét;
érezhetően kevésbé figyelt a drámai
történésre, a szövegre pedig jóformán
semmit. (Igaz, nem is mindig lehetett
érteni.)

A kifogások ellenére A bábjátékos vonzó
és sikeres produkció. A siker záloga
ugyanaz, mint eddig: az együttes
tökéletesen fegyelmezett, profi teljesít-
ménye, stiláris biztonsága és a műfaj iránti
kivételes érzékenysége.

Kevés társulat mondhatja el magáról a
mai magyar színházban, hogy tudja, mit
csinál. És kevés társulatról mond-ható el,
hogy tudja is csinálni.

Béres Attila: A bábjátékos (Rock Színház)
Dramaturg : Horváth Péter m. v. Zene:

Várkonyi Mátyás. Koreográfus: Krámer
György m. v. Díszlet: Katona Imre. Jelmez:
Horváth Kata. Rendező: Katona Imre.

Szereplők: Csuha Lajos, Meződi józsef m.
v., Hegyesi Géza, Makrai Pál, Monori
Balázs, Balogh Bodor Attila, Sasvári Sán-
dor, Füsti Molnár Éva, Prókai Eva, Kováts
Kriszta, Nagy Anikó, Prókai Annamária,
Gajdos József, Homonyik Sándor,
Bardóczy Attila, G. Szabó Sándor, Tóth
Szabó Szilvia, Szabó Endre.

NOVAK MÁRIA

A hiány drámája és
a dráma hiánya

Történelmi drámák
Nyíregyházán és Debrecenben

Segítsd a királyt!

Ratkó József művét nehéz lenne meg-
határozott műfaji kategóriába sorolni még
akkor is, ha a XX. századi dráma-irodalom
a műfajhatárok eltolódásának,
feloldódásának, összekeveredésének oly
változatos formáit produkálta.

Pedig az író a magyar történeti for-
ráshagyományokból merítve, valóságos
drámai történetbe és jellemekbe próbálta
önteni mondanivalóját. Témájának súlyos
kérdései azonban szétfeszítették a
műformát, s egy különös lírai-logikai
rendező elv szerint működő képsorozatot
eredményeztek.

A darab az államalapító István király
fiának, a trónörökösnek halálával kez-
dődik. Jog szerint Vászolyt vagy Aba
Sámuelt illetné a korona, de István
felesége, a bajor Gizella a Főpappal együtt
Orseolo Pétert akarja utódnak. István
bizonytalan; egyetlen elképzelése, hogy
Vászoly kövesse a trónon, kudarcba fullad;
őt Gizella megvakíttatja. A történeti
témához közvetlenül még egy jelenet
kapcsolódik: sikertelen merényletet
követnek cl a király ellen, István
megkegyelmez az orgyilkosnak, de halál-
ra ítéli a fölbujtó nemeseket, Décsét és
Csetét.

A történelmi eseményeket különböző
epizódok egészítik ki. A Főpap meg-
próbálja rábírni a pogány táltost, az Öreget,
akinek szavára hallgat a király, érje el nála,
hogy ne Vászolyt, hanem Pétert válassza
utódjának. Két bajor végezni akar az
Öreggel, de együtt találják a Főpappal,
ezért elállnak szándékuktól. István
törvénynapot tart, s egy néma igric
ügyében igazságos ítéletet hoz. A Főpap
elbúcsúzik a királytól, elhagyja az
országot.

Az események jó része - Vászoly
megvakítása, a királyné praktikái, az igric
elfogatása és megcsonkítása, a király elleni
merénylet előkészítése - a háttér-ben
játszódik le, s csupán következményeit
látjuk és halljuk. Ennek nyomán csapnak
össze az ellentétes eszmék és nézetek a
király és az Öreg, az Öreg és a Főpap, a
vak Vászoly és a király, Gizella és a király
jeleneteiben.


