
ber eljut addig, hogy a becsületnek még a
fogalmát is elvesse.

A legjobb jelenet mégis a Falstaff-
Pistol-Sürge asszony-Lepedő Dolly né-
gyes, amely eredetileg a II. részben
található. A Falstaff körüli nőknek és a
lovag hozzájuk való viszonyának kitűnő
rajzában a társadalom alsó szintjein el-
uralkodott szemléletet láthatjuk színé-
szileg, rendezőileg igen jó megoldások-
ban. A felszínen csipkedik egymást,
veszekszenek, mintegy szeretetet és a
másik vállalását mutató módon, de végül
mindenki abban azonos, hogy a másik
nem érdekli, hogy saját érdekeit kívánja
érvényesíteni. Ám Shakespeare még arra
is képes, hogy ebben a közegben
megmutassa, a Lepedő Dolly-féle nők-ben
mindig rejtőzik valami pozitív segí-
tőkészség és cinkosságvállalás. A jelenet
azért is kitűnő, mert Hőgye Zsuzsanna
Sürge asszonyának és Szabó Ildikó
Lepedő Dollyjának a színészi megfor-
málása a groteszk esztétikai minőségét
vegyíti az egész jelenetbe. És eme részlet
ezért a legjobb, hiszen ez a minőség 'a mi
életünk uralkodó esztétikai minősége is.
Külön szükséges megemlíteni, hogy a két
színésznő egyáltalán nem
„szokványkurvát" játszik a réges-régen
ismert sablonokkal. Falstaffhoz megértő-
veszekedő viszonyt formálnak meg; ám
mindezt a kissé alpári léhaságnak a gro-
teszkként való megjelenítésével.

Az előadás tehát a színészi alakítások
mélységében és összetettségében marad
alatta a shakespeare-i szöveg és világ
lehetőségeinek, és éppen egysíkúságuk
miatt. Hiszen Kőszegi Akos Percyje csak
„hővér", vagyis forrófejű; Walter Blunt
pedig hiú piperkőc Flórián Antal
megformálásában. Igazi benső erőt, el-
szántságot Bácskai János és Galkó Bence
jelenít meg, ám az ő szerepük itt meg-
lehetősen kurta.

Fel kell azonban figyelni Kovács
Zsoltra, aki Westmorelandet játszotta.
Alakításából erőteljesen áradt - alkata is
hozzájárul ehhez - az intellektualitás. IV.
Henrik odaadó, de nem talpnyaló
híveként állította elénk alakját, aki azon-
ban tüstént az új király híve lesz, kissé
túlbuzgó, de nem hízelgő módon. Vagy-
is ezt a viszonyváltozást igen jól, össze-
tetten, érzékileg pillanatok alatt felfog-
hatóan valósította meg.

Az említett megoldásmódok minémű-
sége miatt sajnos nem igazán, nem kel-
lően pregnánsan formálódott meg a mű
mához szóló közlése.

TAKÁCS ISTVÁN

Telitalálat és félreértés

Szegeden már vagy hét éve nélkülözik a
nagyszínházat, s különböző kompro-
misszumokra kényszerülnek emiatt. El-
sősorban a zenés játékok - operett, mu-
sical s a Szegeden igen lényeges opera -
szenvedik meg ezt az állapotot, hiszen ott
kell előadásokat tartaniuk (a volt
Szabadság moziban), ahol igazából már a
filmvetítéseknek sem volt ideális hely-
színe. Ebben a teremben s főleg ezen a
színpadon azok a technikai feltételek,
amelyek nélkül tisztességes színvonalú
zenés produkció nem képzelhető el,
csaknem teljesen hiányoznak. Ezért min-
den előadás, amit itt létrehoznak, részint
a kényszerű megalkuvások megszámlál-
hatatlan sorára szorítja az együttest,
részint olyan heroizmust jelent (és köve-
tel), ami, érthetően, azokból a művészi
energiákból is elkerülhetetlenül felemészt
nem is keveset, amelyek a produkció
rangos voltához feltétlenül szükségesek.

A megpróbáltatásoknak remélhetőleg
hamarosan végük szakad, hiszen az el-
képzelések szerint az 1986/87-es évad-
ban a szegedi társulat már visszaköltöz-
het a teljesen újjáépített nagyszínházba, s
ezzel megint a megfelelő körülmények.
közé kerülnek a zenés darabok is meg a
nagyobb személyzetű prózai művek is.
Ám addig is élni és dolgozni kell, s a
szegedi társulat lassú megerősödési fo-
lyamatát mi sem jellemzi jobban, mint
hogy ezekben a nehéz esztendőkben is
meg tudta tartani gárdája javát, sőt
erősíteni is tudott, ezen kívül pedig a
műsorpolitikájában is meg tudott való-
sítani olyan elképzeléseket, amelyek nem
csak a szinten tartást szolgálták, hanem -
a lehetőségekhez képest - már elő is
készítették a nagyszínház haszná-
latbavételével előálló új helyzetet. Ez az
előkészítés megfigyelhetőleg kétirányú
volt. Egyik felől igyekeztek olyan
közönségbázist is bevonni a színház lá-
togatóinak körébe, amelyet korábban
(ilyen v a g y olyan okok miatt) nélkülöz-
tek. Másfelől ezt azzal kívánták elérni,
hogy olyan műveket tűztek műsorra,
amelyek feltehetőleg vonzzák ezt a kö-
zönségréteget. (Ne beszéljünk általános-
ságokban: a színház arra az egyetemi-fő-

iskolás nézőcsoportra gondolt, amelyet
korábban nem nagyon lehetett becsábítani
az előadásokra.)

Ennek a tervszerű, de természetesen
lassú, több évadon át érvényesíthető és
érvényesülő folyamatnak voltak gyön-
gébb fázisai is. De az a része, amit néhány
zenés darab bemutatásával jeleztek, mára
lassacskán igazán programmá kerekedni
látszik. Arra gondoltak ugyanis, hogy
szerencsés lenne színre vinni azokat a
modern musicaleket, amelyek témájuknál
és zenei anyaguknál fogva erősen
érdekelhetik a megszerezni (meg-nyerni)
kívánt nézőket. Ennek a soro zatnak volt
az első bemutatója 1984-ben a J ó estét,
nyár, j ó l estét, szerelem, majd 1985-ben a
West Side Story. Azt nem mondhatjuk,
hogy e két előadás hibátlanra sikeredett,
de hogy az elképzelések
kibontakoztatásához szükség volt rájuk,
az biztos. És az is biztos, hogy nélkülük
nem lehetett volna a sorozat harmadik
bemutatójára gondolni, mert annak fel-
készülésre, nekifutásra volt szüksége.

Hair
Minden szempontból merész vállalkozás
ez. Azért is, mert az 1985 nyarán a Rock-
színházban bemutatott változat némiképp
megkérdőjelezte magát a művet is,
nevezetesen az 1968-as diáklázadásokhoz
és a vietnami háborúhoz kötődő monda-
nivalóinak aktualitását, azaz épp a mű ér-
vényességét. Sokan úgy vélték, a Hair
„lejátszott", mert kit érdekelnek ma már a
vietnami behívók meg a polgárpukkasz-
tás. A Hair újabb bemutatója ezért sem
minden kockázat nélküli. A másik nehéz-
ség abban mutatkozott, hogy ha mégis
színre viszik, s épp Szegeden, lesznek-e
hozzá megfelelő színészek s megfelelő
színpadi körülmények. Valamint: hogyan
lehet megoldani a zenei részeket
technikailag egy effajta műhöz szükséges
berendezéssel nem rendelkező
színházban. (A tavalyi West Side Story ez
irányú kedvezőtlen tapasztalatai nagyon is
közel voltak még.)

Szegeden ezeket a problémákat (és
még sok más dramaturgiai és technikai
nehézséget) úgy oldották meg, hogy
majdnem szó szerint megfordították a
felmerülő kérdéseket. Sándor János ren-
dező, meghívott koreográfusként Tóth
Sándor, a Pécsi Balett igazgatója, Görgey
Gábor dramaturg és a zenei vezető, Nagy
Imre, abból indultak ki, hogy a Hair
1968-as eredeti „céltáblái" ma már
valóban nem jelentenek tényleges cél-
pontokat. De a darab szelleme, gondo-
latainak fő iránya átvihető a mára. Nem



Vietnamra kell konkret izá ln ia
háborúellenességet - ami a Hair egyik fő
mondandója -, hanem a jelen háborús
fenyegetéseire. Nem általában kell
tiltakozni az erőszak ellen, hanem fel kell
villan-tani a napjainkban legriasztóbb
tünet, az elhatalmasodó terrorizmus
embertelenségét. S nem a viatnami háború
politikai hátterét kell „cikizni", hanem
arról kell szólni, milyen mértékben fe-
lelősek a nagyhatalmak. a világ békéjéért
és nyugalmáért. És ha a kilátástalan
jelenből a drogok vagy a szex mámorába
menekülő fiatalokról beszélnek, akkor ezt
nem polgárpukkasztó célzattal kell tenni,
hanem úgy, hogy ennek is az emberi
szabadságot, boldogságot és az élet
szépségeit fenyegető veszedelmeit
hangsúlyozzák. Egyszerűbben fogalmazva:
meg kell keresni a Hairben azt, ami
időálló érték benne, s ezt kell a mába
transzponálni, szájbarágás, didaktika vagy
nézőhergelés nélkül.

Ezekre az elképzelésekre építve aztán
jól kibontakoztatható a Hair zenéje is,
hozzákapcsolhatók a táncok, s létrejöhet
egy természetes mozdulattal a jelenhez
igazított s a jelenhez szóló Hair.

Az előadás erre már a látvánnyal is rá-
hangolja a nézőt. Az még tekinthető a
szűkös technika kényszerétől sugallt
megoldásnak is, hogy Mira János díszlete
jóformán nem is létező, mert csak
játékteret ad, melyen mindössze három
viharvert olajoshordó, egy kétágú létra
meg egy amerikai zászló látható, s a zene-
kari árokban helyez el egy szigetszerű
magas dobogót, melyen bizonyos jele-
neteket a néző közvetlen közelébe lehet
hozni. Ám ez a puritán, csupasz, hátul a
színpad kopott, szürke festésű zárófaláig
nyitott játéktér nem csak szükség, ha-nem
koncepció is. Ebben a térben szük-
ségszerűen az embernek, a szereplőknek .

kell a központban lenniük, róluk nem
vonhatja el semmi a figyelmünket. Mint
ahogyan nem vonják el a szereplőkről a
néző figyelmét más, lényegtelenebb
irányokba a Molnár Zsuzsa által tervezett
öltözékek változatos megoldásai sem.
Ebben a szegedi Hairben nincs semmi
meztelenkedés. Nem prüdériából, ha-nem
azért, mert nincs rá szükség. A mai
színpadokon annyit s annyira vissza-éltek
már a ruhátlan emberi testtel, annyiszor
vált a mű s a karakterek helyett
főszereplővé a lemeztelenedés vagy a
meztelenkedés, hogy a Hair esetében, s a
mai körülmények között, ez már
fölösleges. Ma ez nem ugyanazt a hatást
váltaná ki, mint 1968-ban, s főleg: félre-

vinne az előadást, Épp ezért a szereplőkön
a legmerészebb viselet a forrónadrág
vagy a miniszoknya meg a könnyű trikó -
nem különböző attól, amit ma-napság az
utcán is láthatunk. A lányok s a fiúk
ruházata olyan, mint egy mai, a bevett
divatszokások szerint öltözködő tizen-
vagy huszonéves fiatalé itt nálunk

vagy szerte a világban. Mozgás- és
gesztusrendszerük sem különbözik attól,
amit e korosztálytól ismerünk, meg-
szoktunk. Nem nagyanyáink illemkódexe
szerint való, de nem is provokáló, És

ilyen a táncaik koreográfiája is. Tóth
Sándor megalkot egy a mai (nevezzük
jobb szó híján így) társastáncok mozgás-
anyagából összeállított alaptáncnyelvet,
és ebből a tömegmozgásból, ebből a nagy
kollektív masszából emeli ki időn-ként a
szólókat, kettősöket, s nem csak a
főszereplőknek ad ilyen lehetőséget,
hanem gyakorlatilag a tánckar (e nagyon
fiatal és nagyon jó képességű garda)
minden tagja kap valamilyen szolisztikus
feladatot. A tömegből kivil lanó
egyéniségek, a visszaemlékezhetően
egyenivé formált arcok így adják meg a
szegedi Hairnek azt a közvetlen,
mondhatni barátian közösségi jellegét,
ami ennek az előadásnak az egyik nagy
találmánya, és a fiatal közönség
befogadókészségét is a leginkább
befolyásolja. A tánckar így szinte
természetes módon lakja be, népesíti be
ezt a csupasz színpadot, s formál olykor
élő díszletet, máskor gondosan
megtervezett csoportokat, teremt kisebb
játéktereket, és alkot hol fenyegető, hol
riadt, hol kétségbeesett tömeget, ahogy
épp a játék megkívánja. Ez a tánc-kar
ugyanakkor meglepően kicsiny,
mindössze tizenkét fő. A színpadon mégis
soknak, il letve elegendőnek hat, s épp

mert nem túlzott létszámúak, képesek az
egyéni karakterek jól megkülönböztethe-
tő megoldására. Tóth ugyanakkor nem
tagadja meg balettigazgatói énjét sem. Az
előadás egyik szép pillanata például a

Hare krishna-számra készített, klasszikus
reminiszcenciákat idéző pas-des-deux
amit a „virággyerekek", az illatos füstölők
és a virágfüzérek fognak keretbe.

Érdekesen oldja meg a játék bizonyos
lényeges pillanatait Sándor János ren-
dezése. Az egyes csoportoknak vagy el-
különülő szereplőknek megteremti a

színpadon a maguk külön helyét, amo-
lyan felségterületet, revírt , ahol saját
közegükben vannak és lehetnek. Ezzel
ügyesen tagolja ezt a csak látszólag
egységes fiatal tömeget, melyben - s ezt a
zene is kitűnően érzékelteti - jól elkülö-
nülnek a fehér, a néger vagy más színes
bőrű figurák, ám mégis összetartoznak.
Jó ötlet, hogy a fiatalok világába beté-
vedő felnőtteket meg Claude szüleit
ugyanaz a két színész (Török Vera és
Csizmadia László) játssza; ahogy a fiata-
lok világa egységes és mégis különböző , a
felnőttek világa is úgy hasonlatos és
eltérő a személyekben is. Nagyon nehéz
beilleszteni a Hair sokrétű zenei
hangvételébe épp a felnőttek számait.
Sándor Jánosnak ez is sikerül. Egyszer a
régi hollywoodi zenés filmek édeskés
stílusában, egyszer meg egy szirupos
operettes-musicales megoldással.
Tulajdonképpen nem tesz mást, mint
engedi érvényesülni MacDermot
zenéjének humorát. Ugyanígy a darab
más számaiban is a zenébő l indul ki, és az
egyes jelenetek hangulatát efelől nézve
teremti meg a színen. Igy lesz a
Manchester England ... (Claude
tulajdonképpeni belépője) kicsit Beatles-
koncert hangulatú, az Easy to Be Hard
(Hányszor jött el úgy ...), Jeanie dala így
kap blues-effektusokat, a Frank Mills
(Volt itt egy srác) szép gospel-színezetet
a Hair (Haj) vad rock-megoldásokat a
Black Boys - White Boys West Side Story-
reminiszcenciákat stb. Meglepő,
mennyivel jobban sikerül most a dalok
szövegébő l s a zene stílusából kibontania
a jeleneteket, mint a tavalyi West Side
Story esetében.

Hair (szegedi Nemzeti Színház)
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mert Vajda Júlia is, Vásári Mónika is a
legjobb „fehér néger" blues stílusban
énekelnek. Nem mindig volt meggyőző a
Bergert mind a két látott előadásban
éneklő-játszó Kőszegi Ákos énekestel-
jesítménye (s a szövegejtése is elmosódó
olykor), de a játéka erőteljesnek és hatá-
rozottnak bizonyult. Bácskai János (Ron)
a darabot kezdő Aquarius-számban súlyt
tudott adni a figurának is, a zenének is.
Galkó Bence (Woof) és Varga Károly
(Hud) pontos és sokoldalúan megoldott
figurákat hoztak. Varga énekesként is
igen jó benyomást keltett. S ha már annyit
emlegetjük a zenét, meg kell jegyezni,
hogy a muzsika az eredeti, lemezeken is
hallgatható színpadi feldolgozást és
sorrendet követi. Másrészt: a zenekari
alap hangszórókból szól (a Televízió
szegedi stúdiójában készült a meglepően
jó minőségű felvétel), s erre énekelnek rá
a színészek, nem is az úgy-nevezett
poloskák, azaz kis csíptetős mikrofonok,
hanem kézi v a g y állványos mikrofonok
segítségével. Hogy ez a megoldás sem a

J

A rendezés azonban nem csak ezek-ben
mozzanatokban mondható sikeresnek. A

ét-három alapvető fontosságú prózai
elenet „megcsinálása" is biztonságos.
őleg a beiktatott és megdöbbentően
atásos terroristajelenet (álarcos-
éppisztolyos alakok rohanják le a „törzs"
agjait, s olvassák-hadarják zavaros és
enyegető követeléseiket, majd adják le
éres sorozataikat), a sorozás vagy az
skolaigazgatókból egyszerre három
ilágpolitikussá (Reagan, Thatcher,
ruscsov) alakuló figurák politikai-
abaré-jelenete mulatságos is, fenyegető
s. S elhangzik - a játék egy hangsúlyos
elyén és pillanatában - egy mondat: „Mit
zámít ma már Vietnam - Libanon
ellett?" Ez akár az előadás kulcsmon-

atának is tekinthető.
Mivel ez az előadás több prózai szöve-
et tartalmaz, mint például a tavalyi
ockszínházbeli Hair, nemcsak a dalok
egrendezése válik fontossá, ha-nem a

zövegeké is. És itt érkezünk el a
zegediek vállalkozásának egyik sarka-
atos pontjához, a szereposztáshoz. Már a
orábbi musicalvállalkozások is azért
öhettek létte, mert a színháznak rendel-
ezésére áll egy énekelni és táncolni is
épes, jó színvonalú fiatal színészgárda.
őlük most a Hairben igen jó teljesít-
ényt kapunk. Képesek a prózai részek
egfelelő, erőteljes, drámai vagy épp

komikus hangvételű megoldására, s ké-
pesek a dalok szinte kifogástalan meg-
szólaltatására is. Emellett úgy mozognak,
hogy a jó tánckar mellett sem tűnnek
esetlennek.

Ebből a gárdából elsősorban a Claude-ot
játszó Jakab Tamást kell említeni. Rá a
tavalyi veszprémi O'Neill: Óh, ifjúság!-
ban már fel kellett figyelni. Most azt is
megtudjuk róla, hogy énekes színészként
is kiváló. Claude roppant nehéz számait
kitűnő hangi adottságokkal és igen
stílusosan szólaltatja meg. De Claude-ja
az előadásnak egyébként is - szándékoltan
- kulcsfigurája. Ahogyan ő végig-járja az
inkább durcáskodó lázadozástól az utat a
háború, az embertelenség, a pusztítás, a
boldogságot fenyegető erők elutasításáig,
vagy ahogyan rátalál Sheilában a nagy és
felemelő szerelemre, az a rendezés fő
gondolatait is kifejezi. Épp a Claude-szerű
fiataloknak kell végigjárniuk ezt az utat, a
felismerés és a szembe-szegülés útját.

Claude mellett ebben az előadásban
talán nem is Berger a legfontosabb, ha-
nem a lányok. Sheila, akit Janisch Éva
érzékenyen, finoman és valami júliás áhí-
tattal játszik, s természetesen kiválóan
énekel. Crissy, akit Markovits Bori
egészen meglepően jó „fekete" szoprán
hanggal szólaltat meg. És Jeanie, akire két
remek szereplőt is sikerült találni,

játék folyamatosságában, sem a
hangminőségben, sem az éneklés
pontosságában nem okozza a
legcsekélyebb fennakadást sem, az külön
dicsérete a rendezésnek, a hangtechniku-
soknak - és legfőképp a színészeknek.
Ebből a szempontból ez a Hair lényege-
sen jobb minőségű, mint akárhány sokkal
lenyűgözőbb technikai felszereltségű
zenés színházi produkciónk.

És van ennek az előadásnak még egy
sajátos kísérő jelensége. Nem színpadi
dolog ugyan, s talán az előadás sem lesz
tőle jobb vagy rosszabb, mégis összefügg
mindazzal, ami a színpadon történik. A
színház előcsarnokában hatalmas
tablókon egy a szereplők szerkesztette -
mi is? manifesztum? kiáltvány?
olvasható. „Hitünkről mindenkinek. Ezen
a bolygón is lehet béke, hiszünk a közös
tenniakarásban, hogy elkerülhető egy
harmadik világégés ... Hiszünk abban,
hogy őrült naivitásunk aláírásunkkal
hitelesített bizonyítéka egy-tíz-száz év
múlva is olvasható lesz." A tablókon s az
alattuk elhelyezett vas-kos
„emlékkönyvekben": aláírások ezrei. Azt
hiszem, ezek az aláírások meg az, amit az
aláírásokat bejegyzők a szín-házban
láttak, átéltek, valahogyan, s talán nem is
nagyon rejtelmes és főleg nem erőltetett
módon, nagyon is össze-függenek - és
nagyon is egybevágnak a Hair hajdani,
Ragni-Rado-MacDermot elképzelte
gondolataival.

akab Tamás a Hairben



Vágy a szilfák alatt

A másik szegedí este egyéb, bár nem
kevésbé érdekes tanulságokkal járt. A
Kisszínházban (mely a nagyszínház meg-
nyitása után kamaraszínházként működik
majd) Eugene O'Neill: Vágy a szilfák alatt
című tragédiáját játsszák, Bodolay Géza
rendezésében. Ez az 1924-ből való, s az
első igazi O'Neill-drámának tartott mű mára
kissé elhalványult az élet-mű nagy munkái,
az Amerikai Elektra vagy az Utazás az
éjszakába mellett. Pedig nem érdemli meg
ezt a háttérbe szorítást. Szinte minden
együtt van már ebben a drámában a későbbi
O'Neillből. Rá kell jönnünk, hogy A vágy a
szilfák alatt csaknem teljesen készen hozza
mindazt, amit a nagy darabok majd ki-
bontanak, árnyalnak, finomítanak, el-
mélyítenek.

Az 185o-ben az észak-dakotai New
Englandben játszódó dráma első rétegé-
ben csak arról látszik szólni, miként haj-
szolja szó szerint halálra a családját egy
bizonyos Ephraim Cabot nevű farmer, aki
hetvenéves korán túl is robusztus erőben
van, s hogyan telepedik rá erre a családra a
föld, a vagyon iránti éhség mindent
megsemmisítő, mindent maga alá gyűrő
megszállottsága. Azaz, úgy tűnhet, hogy itt
az első nemzedékes pionírok érthető
szerzésvágyáról, a rettenetesen kemény
munkával megszerzett birtok megtartásának
sorsokat befolyásoló drámai konfliktusairól
van szó. Kétségtelen, ez is elég lehetne egy
drámához. De O'Neillnél erre az alapra
további és fontosabbnak tűnő rétegek
rakódnak. Először is egy súlyos apa-fiú
komplexus. Ephraim első házasságából
származó két fia, Simon és Peter végül is
megelégeli ezt az apai terrort, s el-megy az
aranylázban égő Kaliforniába. A második
házasságból való fiatal Eben pedig úgy
lázad, hogy - ha nem is csak a saját
jószántából - elszereti az apja harmadik,
fiatal felségét, Abbie-t, s e szerelemből
gyermek is születik. Gyermek, aki maga is
lázadás az apa ellen: hiszen Ephraim úgy
véli, a gyerek tőle van. Eben a
legérzékenyebb ponton győzi le az apját.
Híres férfiassága és a vagyont az egyetlen
igazi gyerekének vélt kisfiúra örökítés
vágya szenved itt kudarcot. Aztán van itt
egy jól fejlett anyakomplexus is. Eben
fiatalon el-hunyt anyját is látja (vagy: tudja,
tudattalanul is) Abbie-ben. Az asszonyban
meg ott munkál a kíméletlen szerzés-vágy,
a szép Cabot-birtok megkaparintásának
vágya, meg a nála fiatalabb

O'Neill: Vágy a szilfák alatt (szegedi Nemzeti Színház). Simon György (Ephraim) és Dobos Kati
(Abbie) az O'Neill-drámában (Hernádi Oszkár felvételei)

litás, és átleng valamiféle - talán pante-
izmusnak nevezhető - sejtelmes kapcsolat,
mely O'Neill hőseit és a természetet
összekapcsolja, mintegy egymás részévé
teszi. O'Neill a Cabot-ház körül őrködő
óriási szilfái s a színi utasításokban oly
nagy hangsúlyt kapó alkony- és hajnal-
leírások, a zajok, a fények, a hangok, mind
erőteljesen jelzik ezt a sajátos kapcsolatot,
ami persze érthető is, hiszen ezek az
emberek valóban a legszorosabb
közelségben élnek a természettel.

Ezt a kapcsolatot Fehér Miklós díszletei
kitűnően érzékeltetik. A Cabot-ház
keresztmetszetét látjuk, a földszinten a
rusztikus konyhával s a titokzatos tiszta-
szobával, az emeleten a fiúk kuckójával, s
Ephraim és Abbie hálószobájával. Ez a ház
teljesen átlátszó. Nemcsak a néző felőli,
hanem a színpad mélye, a körfüggöny felőli
falai is hiányoznak. Semmit nem lehet
benne elrejteni, és semmit nem képes
elrejteni. A benne élők élete is éppily
nyitott, átlátszó, elrejthetetlen. S a ház
mögötti két óriási szilfa árnya, de az ágaik
is, úgy borulnak rá a házra, mint valami
óriási pókháló vagy a Végzet kezének ujjai.
Drámai színpadkép, jó helyszíne a
tragédiának.

Nagy kár, hogy a rendezés nem tud
eléggé élni ezzel a kitűnő helyszínnel. Nem
teremti meg ugyanis a dráma oly

férfi szerelmét megszerezni s megtartani
szándékozó vágyak és a titkos vagy nem
tudatosult bosszú, Ephraimmal szemben,
aki öregedő hím, erőszakos férfi és
érzéketlen férj. Rajta bosszút állni a saját
fiával, s e fiútól gyermeket foganni - nem
kis elégtétele ennek a cseppet sem
érzelgős, cseppet sem lágy-szívű
asszonynak. Hogy aztán ebből a szépen
összerakott freudi komplexus-gubancból
elkerülhetetlenül következik a tragédia,
Abbie és Eben szerelmének kitudódása,
Abbie kétségbeesett lépése Eben
megtartására (maga öli meg gyer-
meküket) s a sejthető vég (Abbie halálos
ítélete), az már nyilvánvaló.

Ami a Vágy a szilfák alatt mai előadá-
sát indokolja, az valószínűleg nem más,
mint ennek a kissé avultnak tűnő, de még
mindig roppant erőteljes és hatásos
lélektani folyamatnak az eljátszatása.
Vagy más szóval: azok a lehetőségek,
amelyeket ezek a szerepek a színészek-
nek kínálnak. Feltéve, ha a rendező is,
meg a színészek is képesek arra, hogy ezt
a pszichológiai realizmust (vagy
naturalizmust?) megjelenítsék. Súlyos,
kemény, kíméletlen és erőszakos drámát
kell látnunk, melyet azonban átszínez-
nek a titkolt, elnyomott, visszafojtott
vágyak, indulatok, érzelmek, felizzít a
nyers erőszak és a fékezhetetlen szexua-



erős izzását, nem adja meg olyan mélysé-
gét, mint amit ez az anyag megkövetelne, s
amit a díszlet sugall. Bodolay tudni-illik
háromszögdrámává formálja a darabot.
Nála az előadás elsősorban a fiatal nőért
küzdő fiatal férfi és az öreg férj
küzdelmévé egyszerűsödik. Ezt azzal is
hangsúlyozza, hogy kihagy olyan fontos
jeleneteket, mint például a második rész
elején Abbie Ebent csábító nyers felkí-
nálkozása vagy a kisgyerek születését
követő nagy keresztelői vendégeskedés,
ahol mind a gyermek apaságát illető „tit-
kok", mind az Abbie és Eben közti
viszony alapvető fontosságú elemzése
történik meg.

Ezekkel s más húzásokkal viszont az
egész tragédia lágyabbá, de elégtelenül
vagy tévesen motiválttá is válik. Abbieből
kimarad a céltudatos, erőszakos, férfi- és
birtokvágyó nőstény vonása. Kimarad az
a primitív, de elsöprő szexualitás, ami
végül a vesztét okozza, s lesz belőle egy
érzékeny, finom, az első igazi szerelembe
belefelejtkező fiatal asszony, aki ezért a
szerelemért áldoz fel mindent. Ebenből az
apa és a testvérek ellen láza-dó, s az
Abbie kínálta kapcsolatba ellent-
mondásosan belebocsátkozó, egyszerre
félszeg és gátlástalan, s furcsa módon az
apjának a tulajdonságait is visszatükröző
fiatal férfiból az Abbie asszonyiságától
megszédülő ifjú szerelmes formálódik.
Ephraimban pedig csak az öregedő férfi
olykor nevetséges ágálásai, fel-
szarvazásának tragikomikus vonásai ma-
radnak meg, és keveset vagy semmit nem
kapunk már-már bibliaian őserejű
zsarnokságából, otromba erőszakossá-
gából s a taszító vonásai dacára is jól
érthető földéhségéből. A két fivér alakja
ebben a felfogásban érthetően csak
informatív szerepet kap, mintegy elin-
dítják a cselekményt, s egyéb okból nincs
rájuk szükség.

Hogy aztán ez a felfogás csak azért
alakult-e igy, mert Bodolay ezt akarta,
vagy befolyásolták a rendelkezésére álló
színészek adottságai, képességei vagy épp
színészi alkatuk is, azt nehéz lenne
megmondani. Mindenesetre úgy tűnik,
hogy Abbie ezt a fajta megfogalmazását
eleve meghatározta Dobos Kati lágyabb,
líraibb, asszonyosabb karaktere, az a ké-
pessége, hogy szépségét és bensőséges
érzéseit jobban tudja érvényesíteni, mint
Abbie rámenős, agresszív és érzéki vo-
násait. Kapcsolata így igen szép, finom és
olykor poétikus lesz Ebennel (első éjsza-
kájuk szép fényekkel tagolt, nemes szen-
vedélye rendezőileg is szépen megoldott),

de alig magyarázza Abbie vad és két-
ségbeesett lépését, gyermeke megölését.
Kőszegi Akos Ebenjében is jól érvénye-
sülnek a kamaszos vonások, az első igaz
és nagy szerelem félve vágyott szenve-
délye, de a fiú bonyolult pszichológiai
képletéből alig kapunk valamit. Simon
György Ephraimja főként ágál és fenye
getőzik, harsog és rabiátusnak mutatkozik
(néha elég külsődleges eszközök-kel). De
hogy ez a vénen is tölgyerős férfi valaki,

és nem csak felszarvazott férj, hogy azért
ő teremtette meg szinte a két kezével ezt
az egész birtokot, s hozta létre a Cabot-
farm gazdagságát, meg hogy zsarnokként
és hajcsárként is nagyformátumú ember,
az ebből az alakításból nem érződik. Mint
ahogyan csak vázlatokat adhat a két fiú
szerepé-ben Szirmai Péter (Simon) és
Kovács Zsolt (Peter), a kívülállók közül
egyedül meghagyott seriffnek (Kátó
Sándor) meg csak egy O'Neillnél igen
fontos, itt viszont elsikkadó végszó jut.

Zavar az előadásban még valami.
Bodolay a kezdő jelenet előtt, még mi-
előtt a színpad kivilágosodnék, s egy szó
is elhangzana, a sötétben hangszóróba
mondatja: „Történik a magyarországi
forradalom és a szabadságharc leverése
után egy esztendővel, New Englandben."
Ez a fajta szájbarágás, ez a mankó sem
nem szükséges a darabhoz, sem nem válik
a javára, mert a nézőt (ha egyáltalán
odafigyel) teljességgel félrevezeti.
O'Neillnek és ennek a drámának vagy a
Cabotoknak és sorsuknak a világon semmi
köze a mi 48/49-ünkhöz. Egy közép-
amerikai farmercsalád drámája vagy
vagyonéhsége teljességgel más tár-
sadalmi, történelmi és egyéb körülmények
között bontakozott ki 185o-ben, mint
nálunk akár annak idején, akár később a
hasonló drámák a magyar parasztok
körében. Minek ez a dezinformáció? Mi
lesz tőle jobb az előadásban, mit ért meg
általa jobban a néző? Ha a színpadról nem
derül ki, mikor és hol játszódik a
cselekmény, az effajta „fel-iratozás"

úgysem segít.

De hát végül is nem ez ennek az elő-
adásnak a legnagyobb problémája (és
tanulsága), hanem az, hogy csak akkor
érdemes eljátszani valamit, ha a rendező-
nek nem kell erőszakot tennie a darabon
elképzelései megvalósításához.

BÉRCZES LÁSZLÓ

Májusi eső

Az esőcsináló Békéscsabán

Vidéki közönségszervezők a megmond-
hatói: nehéz időszak az április és a május.
Kritikus hónapok ezek - az emberek
elkezdenek nem járni színházba. Nehéz
lenne kideríteni ennek az okát. A kelle-
mes, nyarat ígérő estéken, amikor hét
órakor még mindenütt nappali világosság
van, talán érdemesebb, hasznosabb mást
csinálni: kiskertben kapálgatni,
géemkában jönni-menni . . . és a máskor
sem éppen zsúfolt nézőterek egyre fog-
híjasabbak lesznek. Az őszi bebérletezés
gondoskodott ugyan a májusi fiktív né-
zőkről, az adott előadás szempontjából
azonban teljességgel mindegy az, hogy az
üres széket megvette-e valaki vagy sem. A
mindenre elszánt vagy inkább mindenbe
beletörődött színész fásultan szaval és
hadonászik a semmibe, miközben fiktív
nézője a hobbytelken izzadva, vagy a
szomszédos talponállóban vagy már a
tévéreklám előtt üldögélve kortyolgatja
sörét. Találkozásuk ki lett fizetve - de
elmaradt.

A találkozás bebiztosítására általában
ugyanaz a módszer kínálkozik: előkerül az
operett vagy a zenés vígjáték, és a
„komoly" műveken kiéheztetett, távol
tartott nézők a májusi napsütés ellenére
visszaszivárognak a nézőtérre. A min-
denféle igénynek kiszolgáltatott vidéki
színházak, amelyek budapesti társaikkal
szemben nem mondhatnak le nagyvona-
lúan egyetlen nézőről sem, követik ezt a
módszert - hacsak nem akarnak kockázatot
vállalni. A békéscsabai Jókai Színház
ilyen kockázatot vállalt, amikor az évad
végén mutatta be Richard Nash A z
esőcsináló című darabját. Egy minden
szempontból nehéz körülmények között
dolgozó színház - mely joggal vagy jog-
talanul, de akárhogy is csűrjük-csavarjuk,
a szakmai megítélés perifériájára szorult -,
nos, ez a színház tiszteletre méltó
kockázatot vállalt ezzel a bemutatóval. A
„tiszteletre méltó" szó a kritika-írás mai
gyakorlatában körülbelül az „érdektelen,
de nem bántjuk" jelentést kapta, ezért a
lekezelő vállveregetést el-kerülendő sietve
ki kell egészíteni az iméntieket: a
békéscsabaiak - az el nem hallgatható
hibákkal együtt is - színvo-


