
még részleteiben sem vállalkozott. Az
elsajátítás folyamatában először lebon-
tották az irodalmi struktúrákat, majd
kreatív fantáziájukkal szervesen növesz-
tették újra. (Természetesen a közösen
megállapodott szituációsorhoz alkalmaz-
kodva.) Az átplántált irodalmi csíra le-
hetett egy karaktervonás, egy kapcsolat
vagy viszonylat, de akár egy összefüg-
géseiből kiragadott szövegfordulat is. A
sündisznómonológ vagy Agamemnon
halálának elbeszélése például Giraudoux
Élektrájában található a Koldus jellegzetes
rezonőrködéseként. Ugyanez a
szöveganyag gyökeresen másképp
funkcionál a módosult szituációban.
Mintha a próbákon valamiféle személy-
azonossági vizsgálat folyt volna, amely
kiderítette, hogy a Koldus nem más, mint
Agamemnon hajdani fűtője, így ő a
gyilkosság egyetlen szemtanúja. Ezzel a
drámai mögöttessel az iszákos mezei
próféta tanmeséje egyszeriben rejt-jeles
vádirattá forrósul. Vagy az a né-hány szó,
amit Oresztész anyja kiélt szemeiről
mond, kurtácska félre Hofmannstahl
drámájában, a Stúdió K kompozíciójában
viszont Klütaimnésztra és Oresztész
lélekgyötrő dialógusanyagává duzzad.
Ugyanígy Aigiszthosz karakterének
alapvonása, ódzkodása az uralkodói
pózoktól Sarkadi drámatöredékének
egyetlen utalásán alapszik, mint ahogy a
belbiztonsági manipuláció is csak
szóbeszédként említődik meg a Sarkadi-
dialógusokban. A feldolgozás tehát végül
is az irodalmi mozzanatokat az egyé-
niségükkel hitelesített civilszövegekké
gyúrta-formálta át. Ezt a záró munka-
fázist ez esetben Fodor Tamás végezte el,
mint aki rendezői helyzetében leginkább
játszhat a színészek kezére.

Felmerül a kérdés : alkalmazható-e ez a
módszer autonóm drámairodalmi alkotás -
mondjuk egy Shakespeare- vagy Ibsen-mű
- játéktechnikájában is? Alig-ha. (Illetve
nem lenne ildomos ilyenkor Shakespeare-t
szerzőként feltüntetni.) Fodorék
anyagválasztása azért helyén-való, mert a
kompilációban a szövegelemek kohéziója
gyenge; számon kérhető műegész csak az
előadásban jön létre. Ugyanakkor az
irodalmi iniciatívák jelen-léte magasra
állítja a mércét, a verbalizációnak
versenyre kell kelnie a forrás-szövegek
esztétikai artikuláltságával, pszichológiai
mélységével.

CSÁKI JUDIT

Alkony

Babel színműve a Tháliában

Ezt a drámát most játsszák másodszor
Magyarországon. Ugyanott, ahol először:
Budapesten, a Thália Színházban.
Ugyanaz rendezte, aki először: Kazimir
Károly. A két bemutató között húsz év telt
el - színházban történelem. Mivel az első
előadást nem láthattam, most nem
írhatom: ez a második ugyanolyan.
Legfeljebb annyit: ez a második olyan,
mintha húsz évvel ezelőtt született volna.
De várjunk az effajta - nem épp hízelgő -
értékítélettel.

Mert hát valószínűleg a két előadás nem
is ugyanolyan. Legalábbis az 1965-ös
kritikák - nem oly lelkesen és egyöntetűen
bár, mint ahogy azt húsz év távlatából fel-
felemlegetik - dicsérik a szín-ház
vállalkozókedvét, választását, a fel-
dolgozás szemléletét, stílusát. Az 198 5-ös
bemutatóról eddig megjelent színibírá-
latok finoman szólva fanyalgók, és a fa-
nyalgás sokszor nem is csak az Alkony
című előadásnak szól.

Babel izgalmas író. Sokkal izgalmasabb,
mint Alkony című drámája, de
„izgalmassága" összefügg ezzel a művel
is, tehát közvetíthető.

Babel két drámát írt, a z Alkonyt és a
M a m á t , legalábbis ennyi maradt az utó-
korra. Irodalomtörténészek tudni vél-nek
további drámatöredékekről, kezde-
ményekről, de amit Babeltől a két drámán
kívül játszanak, az mind későbbi
dramatizálás.

A z Alkony 1926-ban született. Két év
múlva jelent meg a Novij Mir című
folyóirat 1928/2. számában. Még ezt
megelőzően, 1927-ben bemutatták Ba-
kuban - hatalmasat bukott, gyorsan le is
vették. Pontosan a megjelenéssel egy-
időben, 1928 februárjában műsorra tűzték
a moszkvai Művész Színházban, de
tizenhat előadás után itt is le kellett venni.
A Babel körüli legendák egyike szerint az
írót nem viselte meg a kettős kudarc,
melynek okát a rendezőkben s a
színészekben látta.

Igaz, épp ez idő tájt lett Babel - nagyon
rövid időre - Moszkva kedvence, ekkor-ra
lett óriási siker a két éve kötetbe szedett
Lovashadsereg. Bugyonnij, a hadsereg
szintén legendás parancsnoka szándéka

ellenére jókora reklámot csapott Babel
körül azzal a rágalmazási, hamisítási
vádaskodással, amellyel a novellás kötet
megjelenésére reagált. Az írót nem
kisebb személyiség, mint Gorkij védte
meg. Ekkoriban tehát az Alkony mint-egy
mellesleg, mellékesen sorakozott fel az
alakuló életmű darabjai közé.

Következő drámáját, a M a r á t
1933-

ban írta. A polgárháborús években ját-
szódó mű főszereplője, Marija nem jele-
nik meg a színen; eleven szimbólum, a
forradalmi tisztaság láthatatlan megteste-
sítője, csak a többiek beszélnek róla, áhí-
toznak utána, vágyakoznak rá.
Amennyire ez nálunk kideríthető, a
Mamát máig sem mutatták be a
Szovjetunióban; bár egykor, közvetlenül
megírása után a Vahtangov Színház kérte
magának. Mivel azonban a M a m a körül
gyorsan lángoltak fel a botrányok, a
színház jobbnak látta elállni a
bemutatótól. Az-óta szerte a világban
játszották már a művet, például nálunk is,
szintén a Thália Színházban, szintén
Kazimir Károly rendezésében, három
évvel az A l kony után, 1968-ban.

Erre az előadásra csak azért érdemes
most kitérni, mert a sajtóban a kritikákkal
egyidejűleg parázs vita robbant ki a
Marija - a Tháliában M á r i a címen ját-
szott darab - körül. Néhány kritikus ki-
fogásolta, hogy Kazimir Károly - aki ezt
a drámát már nem Gosztonyi Jánossal,
hanem egyedül állította színre - a
töredékesnek vélt művet „kiegészítette".
Igaz ugyan, hogy „csak" Babel-
szövegekkel, de mégis olyanformán és
mértékben avatkozott bele az eredeti
 s a kritikusok jó része által teljesnek
érzett - anyagba, hogy módosította annak
hangsúlyait, drámaiságát. A vita
 legalábbis részben - elrugaszkodott a
konkrét műtől, s a beavatkozás jogát,
mértékét és minőségét általában kezdte
vizsgálni. Az álláspontok nem közeledtek
- azóta sem. Kazimir változatlanul
drámásít és dramatizál, egész színházát
az epika „színháziasítására" építi fel. A
kitartás és a makacs következetesség
láttán a kedélyek valamennyire megnyu-
godtak, s a következő - sajátos értelmű
konszolidáció - alakult ki: aki vevő rá,
nézi ezt a fajta színházat, aki nem, az
nem. A színikritikában ennek lenyomata
az az - áldásosnak szintén nem mondható
- helyzet, hogy aki szereti, ír róla, aki
nem, az ritkán.

Kazimir Károly pedig hosszú évek óta
változatlan színházat csinál. Miközben
nemcsak a Tháliához közeli színház



épületekben cserélődött ki s változott meg
minden és mindenki, hanem mindez
legfeljebb követi az országban lezajlott s
most zajló egyéb változásokat -a
Tháliában, ha úgy tetszik, a „béke szigete"

van. S egy olyan színházeszmény diktálja
az évadokat szépen egymás után, amelynek
mind kevesebb realitása mutatkozik.

Ideig-óráig hatásos védekezés lehet-ne,
hogy a Tháliának közönsége van, estéről
estére telt ház. Amikor én láttam az

Alkonyt, laza félház volt, sok „zöld
vattával" (ahogy mondani szokták). Más
előadáson is előfordult, hogy a (talán
jeggyel is rendelkező) közönség egy része
távol maradt. Nem hinném, hogy azért,
mert rájöttek: itt nem az életről, nem róluk
van szó. Inkább talán csak elunták
néhányan a színházat, mert már sokszor
látták tőle, benne ugyanazt.
Megmerevedett, beállt ugyan-is, nem
mozdítja meg már sem tehetetlenségi
nyomaték, sem a megszokás. A Thália
Színháznak sikerült elszakadnia nemcsak a
színházi szakma egészétől, hanem a
nyolcvanas évek magyar valóságától is.

Mindennek pregnáns bizonyítéka az
Alkony című előadás. Babelhez nem kell
különösebben revelatív rendezői koncep-
ció, nem kell a tragikus sorsú író körüli
legendákkal sanda áthallásokat teremteni
ahhoz, hogy érdekes, mai előadás
készülhessen művéből. A zalaegerszegiek
Húsvétja nemcsak szöveghű, ha-nem
„eszmehű" is volt Babelhez -- s ez elégnek
bizonyult. Sokkal nehezebbnek látszik egy
másik megoldás: lecsupaszítani Babel
művéről a közeget, az íróét és a történetét,
és szöveggel illusztrált élőkép gyanánt
színre vinni. Nehezebb-nek látszik - de a
Tháliában ez sikerült.

Pedig hát a szöveg hamisítatlan Babel.
Kevesebb a változtatás, mint első látásra-
hallásra gondolnánk: néhány mondat itt-ott
az Odesszai történetekből, némi húzás,
némi dramaturgiai cserebere. A jelenetek
többnyire szó szerint meg-felelnek az írott
szövegnek, s a szereplők is.

Van zsarnok zsidó családfő - az obligát
jelmezben, a zsarnokságot kifejező
keménykedő és határozott gesztusokkal,
öblögetős beszéddel, „súlyos" járással. Az
első pillanatban világos, hogy a soványka
cselekmény középponti konfliktusának
egyik pólusa ő - méghozzá a „negatív",
Sem a rendezés, sem a színész játéka nem
fordít gondot arra, hogy Mendel Krik
durvaságát, önzését a

szöveg alatt rejlő motivációkkal gazda-
gítsa; hogy élővé és hitelessé váljon a
majdan kibontakozó konfliktus például
azzal, hogy Mendel keménysége, rátarti
makacssága mögött egy végigdolgozott
élet, kemény munkával összeszedett va-
gyon s az ebből fakadó öntudat munkál.
Amikor ráadásul az is kiderül Mendelről,
hogy a fiatal Maruszja kegyét keresi, bár-
milyen áron - figurájának tömény feke-
teségét már nem menti semmi.

Még az sem, hogy fiainak e vagyonokat
emésztő félrelépés adja az utolsó lökést a
családi trónfosztáshoz. Hisz ebből
legfeljebb annyi következik, hogy ők sem
jobbak az apjuknál (szintén „negatív
pólusok" tehát), s még módszereik is
elítélendők - el is ítéltetnek az elő-adás
végén. Benya, a „piperkőc fiatal-ember"
és Levka, a szabadságos huszár e nagyon
is praktikus indíttatást öltözteti a
nemzedéki konfliktus hangzatos, ám üres
mezébe, és - legalábbis az elő-adásban -
valamilyen önigazolásfélét kovácsol
belőle.

A színmű többi szereplője - vagy ál-
dozat, vagy statiszta. Babelnél fontosabb,
mint a Thália színpadán, hogy Dvorja,
Krikék „érett leányzója" szánalmas
férjhezmenési kísérletét is milyen
alacsony igényekkel, elképzelésekkel in-
dítja. A minimális - és elsősorban anyagi
- biztonságot nyújtó kapcsolat iránti
erőtlen vágy a Krik-ház szellemi at-
moszféráját minősíthetné az előadásban
azonban képtelen módon idillé változik.

Miként szépen, már-már meggyőzően
azzá alakul az egész színmű. A különböző
szereplők a jóságról, szülői tiszteletről
beszélnek, s míg Babelnél sötéten, nyug-
talanítóan hangzik fel a rabbi zárómo-
nológja: „A nappal az nappal, és az este

az este. Minden elrendeződött, zsidók.
igyunk rá egy kupica pálinkát!" - a Thália
színpadán nyugodt-szép családi tablóvá
rendeződnek a szereplők, a szürke-fekete
árnyalatok tovatűnnek, felhőtlen happy
end borul a színpadra.

Bár minden előírt történés lezajlik a
Thália színpadán - meg nem történik
semmi. Az élőképszínháznak megfele-
lően statikus a jellemábrázolás - minden
figura színrelépése pillanatában kész, s
aztán úgy is marad. S miközben elvégzik a
szöveg legfelső rétegének mozgással,
mimikával való illusztrálását, sem ben-
nük, sem velük, sem általuk nem történik
semmi. Előfordul viszont - épp mert a
szereplők csak a szöveg legfelső
rétegéhez kötődnek -, hogy dramatur-
giainak látszó ellentmondás feszül egyes
jelenetek között. (Ilyen például a „puccs"

hatására megrémülő Levka meghátrálási
kísérlete.)

A virtuális színpadi történések számos
automatizmust hoznak működésbe. Vir-
tuális színjátszást művelnek a színészek,
azok is, akikről filmek, vendégjátékok,
tévészereplések kapcsán képességet őriz
az emlékezet. Erőltetett beszédmodor,
rögzült manír, egy kitalált gesztus, egy
grimasz, egy mozdulatsor hivatott figurát
teremteni.

Lassú, lebegtetett, feszültségmentes -
unalmas előadás az Alkony. A díszlet -
Langmár András munkája - aprólékos,
„zsidós" atmoszférát erőltet, kimódolt
relikviák segítségével. Expresszionista,
szürrealista képek próbálják ellensú-
lyozni a kifejezéstelen életteret - eleve
reménytelenül. Valaki, valahol, valami-
kor Dalit, Boscht emlegette együtt
Babellal - s a közhely áttétel nélkül vonul
be a Thália színpadára.

A kritikusnak kötelessége feltételezni,

Babel: Alkony (Thália Színház). Szirtes Ádám (Nyikifor) és Szabó Gyula (Mendel Krik)



hogy a rendező nem egyéb ötlet híján,
hanem valamiért, „előre megfontolt
szándékkal" vette elő épp ezt a darabot, s
rendezte meg épp ezt az előadást. A puszta
feltételezésen túl pedig kénytelen addig
kutatni, míg fel nem fedezi azt a rendezői
értelmezést, szándékot és célt, amely
meghatározza az előadás minőségét.

Ha a megvalósult célt azonosnak te-
kintem a rendező szándékával, akkor - a
közművelődésinek nevezett színház-
eszménytől nem idegenül - mese szüle-tett
az Alkonyból. Babel végtelenül izgatott,
lefojtott feszültségekkel teli és alapjában
dezillúziós műve az előadásban kerekké
változott, a konfliktusok elsimultak, a
zsarnok apa megbűnhődik, de a fiúk mégis
tisztelni fogják, hiszen az apjuk.

A mese, az egyértelmű történeteket
kreáló illusztratív színház nem pusztán az
Alkonyban érhető tetten. Részint oka,
részint következménye annak a felületen
és széltében gondolkodó színház-
vezetésnek, amely a drámai mélységek és
tartalmak megkerülésével véli fel-
tálalhatónak a világirodalom megannyi
epikus művét is. Hiszen úgy tűnik, hogy
még ez a drámai fordulatokban csöppet
sem bővelkedő, alapvetően epikus

természetű Babel-mű is ellenáll - meg-
bosszulja a mesét.

Amikor totállá rendeződik az utolsó kép
- mindenki a színen, ahogy „frappáns" -,
lehetetlen elhinni, hogy az egész előadás
nem tartott még másfél óráig sem. A
közönség - hiányérzetétől talán -
bizonytalan: vége vagy szünet?

A színházi repertoárok pikantériája,
hogy a Tháliával szemben, az Operett-
színházban épp a Hegedűs a háztetőn van
műsoron. Orosz zsidóság, családi viszály
itt meg ott. Lehet hasonlítgatni. Ami az
alapműveket illeti: a maga nemé-ben
mindkettő klasszikus.

Iszaak Babel: Alkony (Thália Színház)

Fordította: Wessely László. Magyar szín-
padra alkalmazta: Kazimir Károly és Gosz-
tonyi János. Rendező: Kazimir Károly.
Díszlet: Langmár András m. v. Jelmez:
Wieber Mariann m. v. Zenéjét összeállította:
Prokopius Imre.

Szereplők: Szabó Gyula, Lengyel Erzsi,
Kozák András, Incze József, Drahota And-
rea, Gálvölgyi János, Mikó István, Nagy
Attila, Hacser Józsa, Balogh Erika, Szirtes
Ádám, Verebes Károly, Juhász Tóth Fri-
gyes, Simon Zsuzsa, Orosz István, For-
gács Péter, Tándor Lajos, Gelecsényi Sára,
S. Tóth József, Ruttkai Ottó, Gyimesi
Tivadar, Vidó János, Pethes Csaba.

ERDEI JÁNOS

A sivárság ünnepe

A Bűnhődés a Szkéné Színházban

„Istentelen frigy van közötted, Esz és
rossz akarat!"
(Vörösmarty)

A kihallgatószobákba és a munkatábo-
rokba koncentrálódott újkori tapaszta-
lataink már-már mértéktelenül ki-
bővítették az ember megalázhatóságáról és
ebből is következő nyomorúságáról
alkotott fogalmaink körét. Persze van
fogalmunk arról is, hogy jó értelemben
mire képes az ember! A gyakorlati ésszé
csupaszított értelem azonban sem nem jó,
sem nem rossz: semleges - amiként az
áramnak is mindegy, hogy izzószálon
vagy emberi testen fut-e keresztül. Föl-
tehetjük, sőt el is hihetjük, hogy a jó nem
csupán egy a semleges értelem fogalmai
közül, hanem több és különb : más,
például transzcendens. Ez a hit azonban az
újkorban már nem a meg-nyugváshoz,
hanem a kétségbeeséshez vezet: az
önfeledt szórakozásaink ízét megkeserítő
amoralitást a hit nem képes korlátozni.
Legfeljebb mások szórakozásának és így
végső soron szabadságának a
megsemmisítése árán. Zsákutca! - kiálthat
fel diadalittasan a paradoxonokat is
kedvelő újkori morálfilozófus. Andrzej
Wajda azonban nem morálfilozófus,
hanem művész: Dosztojevszkij
Félkegyelműjéből készített adaptációjával
egy másik úton indul el. Nem a jót igyek-
szik transzcendenssé növelni, hanem a
rosszat korlátozni. Ez a gondolkodás-mód,
melynek szekularizált változatát Goethe
Faustjából vagy Arany János
Visszatekintéséből is ismerhetjük, még a
XVII. században született meg. Egészen a
jó határáig növelni a rosszat, és ezen az
úton lépni be a jóság birodalmába; vagy
(még inkább) az elháríthatatlannak, sőt
csökkenthetetlennek tudott rosszal együtt
vetni számot a világgal s így saját helyze-
tünkkel: resignatio ad infernum. Ennek a
lehetőségnek gondolattá transzponált
állomásai századunkban éppen egy len-
gyel rendező, Jerzy Kawalerowicz jó-
voltából lettek (filmnyi) valósággá. Mater
Johannájában a jó még az Istenhez vezető
úttal, a rossz pedig az Istentől való el-
távolodással azonos. A moralitás pedig
értelemszerűen s elszabadultan lebeg a
világ és teremtője közötti végtelen-ben...

Wajda Félkegyelmű-adaptációjában a

Gálvölgyi János (Bojarszkij) és Kozák András (Benya) az Alkony című Babel-drámában
(Iklády László felvételei)


