
lehet játszani. Ez az előadás, ahelyett,
hogy mert volna polifon lenni, s törekedett
volna minden faktorának együttes
jelenlétére, apró mozzanatokra: szavak-ra,
mozdulatokra, tárgyakra fókuszolt,
tevőlegesen kiemelt valamit, többnyire
nagyon is külsőséges eszközökkel, mint
amilyen a csúcsíves függönynyitás.
Ahelyett, hogy engedte volna: az állandó
jelenlétből valami egy-egy pillanatra
kiemelkedjék, de úgy, hogy minden más is
jelen lehessen.

A csend

Nádas Péter drámáinak szerintem van egy
olyan alapvető közege, amelyet definiálni
nagyon nehéz, de anélkül, hogy ezt egy
előadás meg ne kísérelné meg-teremteni,
mégsem lehet színpadra állítani őket.
Nádas szavával, inkább csak hasonlatként,
ezt a közeget a csendnek nevezném. Ez az,
amelyben drámái mozognak, vagy még
inkább: vannak. Ez mindig jelen van,
akkor is, ha történést látunk, beszédet
hallunk. Minden a csendből emelkedik ki,
s oda süllyed vissza. Ez az a rétege Nádas
darabjai-nak, amelynek érintkezni kell
figyelmünkkel, érzékelésünkkel, ha ezt
érzékeljük, akkor a színpadon valóban:
minden megtörténhet.

Nádas Péter három darabjában a szín-
padi utasításokban érhető tetten e fel-
ismerés kialakulása, talán tudatosodása. A

Takarítás nem hagy helyet a csendnek, itt
mindig zajlik valami, az akcidenciákban
kell mindig tájékozódnunk, legfeljebb
hosszabb-rövidebb szünetek tagolják a
beszédet, mozgást. A Találkozás már a
csend és a szünet bonyolult viszonyára
épül, a csend az, amiből kibomlik a játék,
a szünetek a játék technikai vele-járói,
segédeszközök, amelyek lehetővé teszik a
megvalósítást - kiegészülve természetesen
a zene csendjével és meg-szólalásaival is.
A Temetésben nincs már tere a
szüneteknek, minden időtlen, metrum
nélküli, itt már minden csak „buborék a
csend felszínén".

A Találkozás következő színrevivőjének
nem szabad megfeledkeznie a csend-ről, a
szünetről és az időről.

Nádas Péter- Vidovszky László: Találkozás
(Pesti Színház)

Dramaturg : Radnóti Zsuzsa. Díszlet: Jo-
vánovics György. Szcenika: Éberwein Ró-
bert. Rendező: Valló Péter.

Szereplők: Ruttkai Eva, Hegedüs D. Géza

KISS ESZTER

Újra: A tizedes...

A Pesti Színházban megújult alakjában
láthatjuk viszont A tizedes mag a többieket.
A felszabadulás negyvenedik évfordulója
adja az aktualitását annak, hogy újra
találkozhatunk a második világháború
végnapjaiban egy gazdáitól elhagyott
grófi kastélyban összeverődött „lógósok"
csapatával, akiknek csak annyi közük van
a háborúhoz, hogy szabadulni akar-nak
belőle. Horvai István Dobozy Imre eredeti
kisregényét, az azonos című híres film és
a Veszprémben bemutatott színmű
szövegét felhasználva írt új szín-padi
változatot.

A mű így tartalmilag s formailag is át-
alakult (bár az alaphelyzet és a cselek-
mény ugyanaz maradt), azaz lényegében
új, önálló színdarab jött létre. tűnik,
Horvai nem akart az emlékezetes film-
változattal versenyezni vagy azt túlszár-
nyalni, s színészeitől sem követelte ezt.
Tiszteletben tartva a már klasszikussá vált
filmet, nem annak színpadi lemásolására
törekedett, hanem könnyed, felhőtlen
szórakozást biztosító, sok helyütt
bohózatba hajló vígjátékot alkotott,
melynek fő hatóeszköze és építőeleme a
helyzetkomikum.

Az átdolgozás dramaturgiailag jól

megoldott; Radnóti Zsuzsa munkáját is
dicséri a valódi színpadi szituációk
sorozata, a pergő ritmus, a gördülé-
kenység, tér és cselekmény sűrítése,
egysége. Felvonul a komédia és a bohó-
zat egész fegyvertára, de szerencsére
unalmas ismétlésektől mentesen: át-
öltözések, álruha, álszakáll, személycse-
re, félreértések, rejtekajtó, kergetőzések,
hallgatózások stb., Oscar Wilde-i és
Molnár Ferenc-i hagyományokat foly-
tatva.

Horvai tehát nem drámát írt - mint
ahogy eredetileg sem dráma volt a mű -,
hanem jól megcsinált színművet, melynél
az előadhatóság, a színpadi élvezhetőség
a fő szempont. Indokolatlan lenne tehát
drámai mélységeket számon kérni a
darabtól.

A filmmel ellentétben itt nem a törté-
nelmi helyzet áll a mondanivaló közép-
pontjában, illetve az egyes ember cse-
lekvő viszonya e helyzethez. Ebben a
darabban a zűrzavaros történelmi szi-
tuáció inkább csak háttér, ürügy és al-
kalom a helyzetkomikumot szülő, szélső-
séges helyzetekben megmutatkozó em-
beri viselkedéstípusoknak görbe tükröt
tartó játékhoz. Ugyanezek a viselkedés-
és reakciótípusok megmutathatók lettek
volna bármilyen „szorult helyzet"

keretében, a történelmi sorsforduló je-
lentősége háttérbe szorult. Ennek azon-
ban mégsem látja kárát az előadás, mely
a maga nemében teljes értékű, s nem is
akar többnek látszani, mint ami. Nincs
szó itt értékek felcserélődésének, igen-
lésének vagy tagadásának erkölcsi di-

Dobozy Imre: A tizedes meg a többiek (Pesti Színház). Szombathy Gyula (Tizedes), Sörös Sándor (Gáspár) ,
Harkányi Endre (Alber t) , Bács Ferenc (dr . Gál f fy Eduárd) és Kaszás At t i la (Fekete)



lemmáiról, inkább a nevetségességig is-
merős komikus pózokról s reakciókról. S
előadás után a néző magában kuncog-hat
vagy elgondolkodhat azon, hogy ő vajon
melyik típusba sorolható: a fontoskodó,
irányítást magához ragadó, leleményes
bőrementő, a tehetetlenségé-ben heroikus
pózt öltő, önzetlennek lát-szó álmártír
vagy a mindenben csak elméletben részt
vevő balek típusába.

A színpadi gördülékenység kedvéért
sok szituáció és elem megváltozott a
darabban az előző változatokhoz képest:
új kellékek, módosult vagy új poénok,
más beosztású helyszín tárul elénk. A
szereplők is változtak, illetve kevesebb a
szereplő, de mindegyikük egy-egy
viselkedésformát karikírozó komikum
forrása. Remek ötlet volt, s rengeteg
komikus helyzetet és poént teremt, hogy

a sebesült szovjet katona katonalány lett.
Ez némi pikantériát és érzelmes fel-
hangokat is visz a játékba, ami általában
vonzóvá tesz egy szórakoztató darabot.

Jellemkomikumról nem beszélhetünk -
mivel az ábrázolás annál általánosabb
szinten marad -, inkább pompás
karikatúrákról. A szereposztás telitalálat.
A színészek nem típusokat jelenítenek
meg, hanem egy-egy típus paródiáját
adják remek összjátékkal. Horvai István
valószínűleg igen fontosnak tartotta az
adaptálás során, hogy a színészeknek
igazi jó játéklehetőséget biztosítson, s ez
sikerült is. Mivel bolondozásról, a szó
eredeti értelmében vett valódi játékról
van szó, ezért a színészi önállóságnak
teret engedő rendezés nem jelenti az
előadás szétesését, egyensúlyának
felborulását. Látszik, hogy a színé-

szek élvezik a játékot, s összhang van
közöttük, mivel a reakciók helyes idő-
zítése létfontosságú ahhoz, hogy egyénileg
ki ne essenek a játék lendületéből.

A jellemábrázolás hiányából, illetve az
adott típusoknak a fonákjukról való
bemutatásából adódik, hogy a rendezés
értékhangsúlyai eltolódtak, s más a darab
„végkicsengése", mint hajdanában volt.
Molnár Ferenc tizedes például nem a
háborúból önhatalmúlag kilépő, a
túlélésért egészséges életösztönnel szél-
hámoskodó figura, illetve nem elsősorban
az, inkább a haszonleső, a maga
pecsenyéjét sütögető, minden hájjal meg-
kent, saját érdekeit minden helyzetben
felismerő és szem előtt tartó típus paró-
diája. S bár a figura leegyszerűsödött,
összetettsége, ambivalens vonásai el-
tűntek, Szombathy Gyula remek alakítást
nyújt temperamentumos, energikus,
lehengerlő tizedesként. Megnyerő fellé-
pése még egoizmusát is pozitív tulaj-
donságként mutatja be, s ez sokszor
komikum forrása.

Bács Ferenc egy ellenkező előjelű ma-
gatartástípus paródiáját játssza el Gálffy
Eduárd testre szabott szerepében. Fanyar,
ugyanakkor erőtlen elegancia sugárzik
belőle, a siránkozó, önállótlan, mégis
rendkívül önérzetes arisztokratizmus
megtestesítője. Az adott helyzet-ben
groteszk hazafiúsága kezdetben jó
lehetőséget ad a komédiázásra, később
azonban ez a heroikus gesztus kissé
unalmas ismételgetésbe csap át (ez a
kevés dramaturgiailag megoldatlan elem
közé tartozik). A figura gondosabb meg-
írást kívánt volna ahhoz, hogy a színész
kiléphessen ebből az egysíkúságból.

Szakácsi Sándor remekel az „elméleti
kommunista", vulgármarxista Szíjjártó
szerepében: esetlen, szánalmasan ügye-
fogyott mozgása, siránkozó hanghor-
dozása, minden gesztusa az életidegen,
stréber balek tökéletes karikatúrájává áll
össze.

Harkányi Endre Albertja is szépen illik a
különös képcsarnokba. Finomkodó,
előkelő modora, gyermeki álmodozása
egy szolgalélek önérzetét helyettesíti,
szomorkás humorral és öniróniával.
Harkányi ugyanakkor hús-vér alakot
formál, a váratlan helyzetekhez alkal-
mazkodó leleményesség, a másokra való
érzékenység eljátszása testesebbé teszi a
figurát.

A két parasztfiút, Gáspár és Fekete
honvédet alakító Sörös Sándor és Kaszás
Attila kettőse derűs színfoltja az
előadásnak. A friss humorral megfor-

Szakácsi Sándor (Szíjjártó), Szombathy Gyula (Tizedes) és Bács Ferenc (dr. Gálffy Eduárd) A
tizedes meg a többiekben (Iklády László felvételei)



mált figuráknak olyannyira semmi közük
a háborúhoz, hogy mundérban való
megjelenésük már önmagában is komikus.
Sörös Sándor játékára a mackós
darabosság jellemző, messziről lerí róla,
hogy géppisztoly helyett inkább kasza
illene a kezébe. Kaszás Attila bámészan
naiv, virgoncabb karaktert formál, s
fergetegesen komikusan hat, akárhányszor
megszólal - teljes természetességgel -
nyelvjárásban.

Kovács Nóra kedves, üde, öntudatos
Szását formál. A tizedeshez fűződő kap-
csolata az előadás lírai szála, de szeren-
csére ebben is megmarad a komikus,
parodizáló alaphang. Egy perc alatt közös
hullámhosszra találnak, a lány hálás is a
tizedesnek, hogy megmentette életét,
„megoperálta", s hízeleg is neki a tizedes
közeledése, mégis, mielőtt túl-ságosan
érzelgőssé válhatna a kapcsolat,
megjelenik Szíjjártó, aki kommunista
együttérzését akarja lefordíttatni a tize-
dessel, vagy más efféle történik, s máris
elhárul a műfaji kicsorbulás veszélye.

A mellékszereplők is jól illeszkednek a
játék sodrásába, egy-egy vonással vil-
lantanak fel típuskarikatúrákat.

A játék lendülete azonban a második
részben kissé megtörik. Az éjszakai
éneklő-mulató jelenet túl hosszúra nyúlik.
Minden jelenlevő szereplő eldalolja
kedvenc nótáját, s ez vontatottá teszi a
darabot, dramaturgiai üresjárat. Az egész
hosszú jelenet talán csak a Csárdáskirálynő
kedvéért került a darabba: Szásának a
Csárdáskirálynő dallama a kedvenc nótája.
Emellett az előadás be-fejezése is kissé
erőltetett színpadilag, nehézkes, az utolsó
bujkálások, eltűnés-feltűnés, álszakáll-
játékok fölöslegesen elnyújtják a darabot.

A Fehér Miklós tervezte játéktér jól
kihasználható, biztosítja a gördülékeny-
séget, s az ódon kastély hangulatát is
érzékelteti. Jánoskúti Márta jelmezei a
komikum kifogyhatatlan forrásai, ötle-
tesek, változatosak.

Dobozy Imre: A tizedes meg a többiek (Pesti
Színház)

Az azonos című regény, színmű és film
szövegének felhasználásával a változatot ké-
szítette: Horvai István. Rendező: Horvai
István. Díszlet: Fehér Miklós. jelmez:
Jánoskúti Márta. Dramaturg: Radnóti Zsu-
zsa.

Szereplők: Szombathy Gyula, Bács Ferenc,
Harkányi Endre, Szakácsi Sándor, Kovács
Nóra, Sörös Sándor, Kaszás Attila, Maszlay
István, Kovács János, Kenderesi Tibor,
Rácz Géza, Fonyó József, Bata János, Bajka
Pál, Koroknay Géza.

GYÖRGY PÉTER

A megszelídített fenevad

(Pécs 1686-1985)

1983 óta immáron negyedszer mutatják be
Weöres Sándor A kétfejű fenevadját , s
ezúttal végre Pécsett, abban a szín-házban,
mely már több mint tíz éve, hogy felkérte
az írót e műve megalkotására. Feltétlen
öröm, hogy Budapest és Kaposvár
színházai után a pécsiek is el-nyerték a
lehetőséget, hogy eljátszhassák a darabot,
melynek megszületésében részesek, s
mely így bizonyos fokig az övék. Am
lássak, miként éltek a lehetőséggel, s
Szőke István rendezése a mű milyen,
eddig ismeretlen rétegeit bontotta ki.

Szemben az eddigi -- bármily rövid -
gyakorlattal: Szőke valóban meghúzta a
művet, kemény dramaturgiai munkája a
„radikális műtét" fogalmát idézi fel.
Letagadhatatlan, hogy a legutóbbi ka-
posvári előadáson is érezhető volt, hogy a
darab nagyon hosszú, s hogy mindez
milyen terhet ró a színházra, nézőre
egyaránt. Igy érthető volt az igény a hú-
zásra, de nem volt szükség az amputá-
lásra.

A szimmetrikus szerkesztésű, ironikus
tükröztetéssel, párhuzammal, ismét-

lődéses variációval teli darabot jóval
bonyolultabb meghúzni, mint azt az első
pillanatra vélhetnénk, hiszen nem csupán a
színpadi cselekmény érthetősége a tét,
hanem épp a tükröződések, ismétlődések
révén feltáruló weöresi világ jelentésének,
a mű sajátosságának meg-őrzése, illetve
elvesztése. Hiszen itt nem fő- és
mellékszálak dramaturgiailag kon-
vencionálisabb rendszerével állunk
szemben, ahol egy-egy epizodista hiánya
senkinek sem 'tűnik fel. Weöres műve
szőnyegszerűen szőtt szerves ornamentika,
a minimális változtatások e pontosan
kiegyensúlyozott rendszerben - mint az
ezen az előadáson is kiderült - maximális
változásokkal járhatnak, egy-egy apró
repedés végigfutja saját pályáját, s
jóvátehetetlen károkat okozhat.

Úgy vélem, Szőke pergőbbé, üteme-
sebbé, feszültebbé kívánta tenni az elő-
adást, csakhogy a Weöres-dráma ebben
sem hasonlít Semmiféle hagyományos
szerkezethez, a cselekménybonyolításban
nincsenek nagy feszültségküszöbök,
hirtelen, váratlan meglepetések, kirobbanó
titkok, rejtelmes gyilkosságok. A kétfejű
fenevad szőnyegszerű szőttesé-nek egészét
kell látnunk ahhoz, hogy felizzon minden
színe, s a különböző jelentésinterferenciák
valóban elérjék egy-mást, s kirajzolódjék
sajátos ritmusú rajzolatuk a sík felületen.
Természetesen nem mondom, és nem
mondhatom, hogy egy sort sem lehet
húzni e műből, de kérdés, hogy ez a
mostani út járható-e.

Az egészében változatlan első rész

Győry Emil, Kulka János és Pálfay Péter Weöres Sándor: A kétfejű fenevad pécsi előadásában


