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Az új dráma esélyei

Dramaturgiai tanácskozás Egervárott

A színházak és a fiatalnak nevezett drá-
maírók között rossz a viszony. A színhá-
zak panaszkodnak, hogy nincs elég és
megfelelő színvonalú magyar dráma,
illetve az említett írók eljátszhatatlan
drámákkal kilincselnek náluk, az írók
panaszkodnak, hogy dramaturgiai, ízlés-
beli és a közönség konzervativizmusára
hivatkozó érvekkel minden új szemléletű
vagy szerkezetű drámát visszautasítanak
a színházi dramaturgiák. Ezt az áldatlan,
egymásra mutogatós helyzetet szeretné
feloldani legalább egy kis kör-ben az a
tanácskozás, amelyet a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház - számos
támogató intézménnyel és szervezettel
közösen - az egervári kastélyban immár
másodszor rendezett meg. (Az első talál-
kozóról a SZÍNHÁZ 1986. 5. számában
számoltunk be.) Ez a Nyílt fórum nem az
általános esztétikai vagy sorskérdéseket
taglaló parttalan vitatkozgatások alkal-
ma; a találkozón - nevéhez méltóan -
nyílt szellemű és tárgyszerű munka
folyik öt napon keresztül napi tizenkét-
tizennégy óra hosszat.

A tanácskozásról tárgyilagosan

A találkozó célja, hogy dramaturgok, kri-
tikusok, rendezők és drámaírók konkrét
művek elemzése közben ismerjék meg
egymás munkáját, közelítsék egymás-
hoz látszólag ellentétes álláspontjaikat.
Emellett bekapcsolódhatnak a zalaeger-
szegi színház munkájába, részesei lehet-
nek - ha rövid időre is - egy élő színházi
szervezet mindennapi gondjainak, sike-
reinek. Ennek megfelelően a napi prog-
ram három részből tevődik össze: dél-
előttönként egy-két dráma elemzése,
délután két elemzett dráma színpadra
állításában való aktív részvétel, este a
zalaegerszegi színház produkcióinak
megtekintése.

Ez alkalommal Esterházy Péter Daisy,
Forgách Péter A kastély, Kiss Irén Kém-
opera, Kulin Ferenc Kölcsey, Márton
László Achilles a schyrosi parton és
Schulz Sándor Öljük meg Józsit! című
műveit elemezték a résztvevők, s az
Esterházy- és a Schulz-darabokat kezd-te
el próbálni a színház színészeivel

Tömöry Péter, illetve Vas Zoltán Iván. A
szerzők mint társrendezők a maguk bő-
rén ismerhetik meg ilyenkor a színpadra
állítás nehézségeit, a színpadnak az író-
val szemben támasztott követelményeit,
de a tanácskozás résztvevőinek sem kell
passzív szemlélőként végigülniük a pró-
bákat, az adott keretek között beleszól-
hatnak a színpadi munkába.

A drámaelemzéseket egy-egy felkért
dramaturg vagy kritikus - Duró Győző,
Pálfalvi Lajos, Radnóti Zsuzsa, Tarján
Tamás, Vinkó József és e sorok írója -
vitaindító expozéja vezette be. A vitave-
zető Czakó Gábor volt. Az eddig ismer-
tetett programot két bemutató, valamint
a Magyar Rádió Rádiószínház szerkesz-
tőségének bemutatkozása egészítette ki.

A rádió az elmúlt években kitűnő
műhellyé vált, számos írónak ad lehető-
séget arra, hogy rádiós körülmények
között a drámai műfajokon belül kísérle-
tezzen, megpróbálja megtalálni dráma-
írói hangját, stílusát. Katona Imre József
és Solténszky. Tibor _dramaturgok nem-
csak a Rádiószínház dramaturgiai mun-
káját ismertették, hanem bemutatták a
vajdasági író, Balázs Attila: Ki ölte meg
Mészáros Kelement? (Rendezte: Fodor
Tamás) című fergeteges komikumú, ab-
szurd hangvételű hangjátékának sztereó
felvételét. A Rádiószínház dramaturgiá-
jának bemutatkozása egyértelművé tette
minden résztvevő előtt, hogy a rádió az
írók számára kitűnő bemutatkozási és
kísérletező terep, ugyanakkor a színhá-
zak dramaturgiája számára valóságos
kincsesbánya, hiszen a bemutatott hang-
játékok alapján képet kaphatnak a fiatal
drámaírók munkásságáról. Éppen ezért
felvetődött a rádió és a színházak közötti
szorosabb együttműködés szükségessé-
gének gondolata.

A drámákról - szubjektíven

A megvitatott darabok között volt gro-

teszk szociológiai látlelet és verses szo-
morújáték, életrajzi vitadráma és regény-
adaptáció, valamint két olyan mű, amely
címében vagy műfajmegjelölésében az
operára utalt.

Az egyik opera Esterházy Daisyje,
amelynek megítélése természetesen csak
a szövegkönyv alapján volt lehetséges.
Így is feltűnő azonban, hogy a szöveg
tagolódása, belső arányai szokatlanok: a
textus kisebb része csupán a dialógus,
illetve az énekelhető vagy énekelendő
szöveg, ezzel szemben rendkívül hang-
súlyossá válnak az instrukciók. Olyany-

nyira, hogy szinte lényegesebbek a tar-
talmi, érzelmi közlések szempontjából,
mint a dialógusok. Az instrukciók egy
része tényleges instrukció, azaz meg-
valósítható és megvalósítandó cselek-
vésekre utalnak, a nagyobbik részük
viszont inkább kommentár jellegű, olyan
reflexiók sora, amelyek végigkísérik s
egyik lényeges összetevőjét adják a lebuj-
ban játszódó s a szerelmi és hatalmi csa-
tározások összefonódását megjelenítő
alig-történetnek.

Első olvasásra nehezen képzelhető el a
darab színpadon, de aki ismeri a Monte-
verdi Birkózókör Jeles András rendezte
furcsa, szuggesztív operaelőadását, A
mosoly birodalmát, az tudja, érzi, miképp
lehet Esterházy operáját is színre vinni.
A találkozó során Tömöry Péter kapta
azt a feladatot, hogy műhelybemutatót
készítsen a darabból. Tömöry is megta-
lálta ennek az operaformának az előadás-
módját, amelyben a szövegbeli idézés-
technikával párhuzamosan a zenei idé-
zések is főszerepet játszanak. A színé-
szek játékában szintén felismerhető volt
a gesztusidézetekből formálódó színpadi
nyelv, amely egy erősen stilizált beszéd-
és mozgáskarakterre épült. Az előadás-
ban maradéktalanul érvényesült az írói
anyag legfőbb sajátossága, a játékosság-
gal párosuló szarkazmus.

Kiss Irén Kémoperája már a címében
jelzi barokk kori és zenei ihletését.
Ennek a darabnak az alcíme: karneváli
játék, helyszíne: Velence, időpontja: az
egész XVIII. század. Míg az Esterházy-
darabnál egy pillanatba van sűrítve a cse-
lekmény, itt egy századra van kitágítva. E
két darab pregnánsan jelzi a drámaírók
egy részének - s a megvitatott darabok
szinte mindegyikére érvényes - egyik
alapproblémáját, az idő kizökkenését,
illetve a drámai idő nem drámai kezelé-
sét. Az összezsugorított és a kitágított
időhatárok egyként fontos mondandót,
alapvető írói-emberi élményeket fejez-
hetnek ki, de ez az időkezelés a drámák-
ban más hatásokat vált ki, mint, mondjuk,
prózában, a drámai idő és ez a fajta írói
időképzet összeházasítása meglehetősen
problematikus, illetve különböző további
dramaturgiai és színpadra állítási
következményeket von maga után, ami-
ket azonban az írók előszeretettel nem
vesznek figyelembe.

Kiss Irén megpróbálja leképezni azt a
helyzetet, amelyben az egyénnek nincs
igazi cselekvési tere és lehetősége, az
emberek életét rajtuk kívül álló mani-
pulációs erők szabják meg, miközben



persze az emberek is részesei ennek a
mindent meghatározó mechanizmus-nak.
Ezt egy olyan struktúrában fejezi ki,
amelyben egymást is figyelő kémek vált-
ják egymást - az egyik kém véletlenül
Casanova, de ennek az égvilágon semmi
jelentősége sincs sem a szereplők vi-
szonyrendszerére, sem Casanova figurá-
jára, sem a történetre vonatkozóan -, az
embereknek nincs nevük, sorsuk, nem
történnek lényeges események, a gyil-
kosságok is menetrendszerűen követ-
keznek be. Mindez a karnevál forgatagába
ágyazva jelenik meg. A karnevál egyfelől
pompázatos és a lényeget - mindenki
felismerhetetlen az álarcok alatt - kifejező
közeg, másfelől annak a szabadosságnak
a megtestesítője, ami el-len az
inkvizíciónak, a hatalomnak fel lehet és
kell lépnie. A darabnak azonban nincs
drámai tere és íve, alig vannak lényeges
fordulópontjai, egyetlen erős hangon szól
a mű, moduláció nélkül. Inkább egy
fellinis film forgatókönyvé-nek hat, mint
színpadra szánt drámának.

Forgách András Kafka A kastély című
regényéből készített darabot. Bár a regény
első felének számos elemét, részletét
beépíti munkájába, mégsem tekinthető
szokványos dramatizálásnak. A drámában
nem annyira a főszereplő K. és a
megfoghatatlan kastély között alakul ki
drámai feszültség, mint inkább K. és a
kastélyt körülvevő, pauperizálódott kör-
nyezet között. A darabban K. ötven évet
öregszik - a többiek kortalanok -, s telje-
sen hozzáidomul az őt körülvevő, fizikai-
lag és lelkileg csupán a vegetáció szintjén
élő társadalmi közeghez, elveszti egyéni-
ségét, értelmiségi mivoltát. Az író rend-
kívül részletesen és pontosan meghatá-
rozza a szereplők tárgyi környezetét és
cselekvéseit - itt is igen sok az instrukció
-, s egy hipernaturalista világban moz-
gatja figuráit. A naturalista közegben
megnyilvánuló transzcendencia ad kü-
lönös belső feszültséget a darabnak,
amelynek - kissé nehézkes mondatai el-
lenére is - az alaphangja a groteszk.

Szintén a groteszkség jellemzi Schulz
Sándor darabját. Az Öljük meg Józsit! az

első pillanatban frappáns műnek tűnik.
Egy fenyegető atomháború vagy kataszt-
rófa árnyékában élő, a valóság tényeivel
számolni nem tudó, beszűkült lehetőségek
között létező társadalom szociológiai
igényű kórrajza a darab, amely széles körű
olvasmány- és stílusismeretről ta-
núskodik. Boris Vian és Mrozek, Schwaj-
da György és Rózewicz, a nyugat- és
kelet-európai groteszk más képviselői és

mindenekelőtt Örkény István közvetlen
hatása mutatható ki a jelenetekben. Az
eredetkutatás ugyan igen kellemes olva-
sói szórakozás lehet, a dráma élvezetét
azonban némiképp nehezíti. Különösen
akkor, ha a különböző hatást tükröző epi-
zódok egymással csak szervetlenül kap-
csolódnak, ha sem a figurák jellemzésé-
ben, sem a cselekmény bonyolításában
nincs meg a minimálisan szükséges rend
és következetesség. Így a vitathatatlan
tehetség, íráskészség és az aktuális mon-
dandó a formai, drámaírói szakmai gyen-
geségek miatt csak töredékesen érvénye-
sülhet. Ezt igazolta a darabból készített
előadásrészlet is, amelyet Vas Zoltán
Iván vitt színre. A rendező igyekezett a
darab minden lehetséges komikumforrá-
sát kiaknázni, ettől ugyan szórakoztató
epizódok születtek, de még inkább kide-
rültek az írói problémák, a szerepívek hi-
ánya, a jelenetek dramaturgiai összefüg-
géseinek elnagyoltsága, áthidalhatatlan
stiláris különbözőségek stb.

Elvont régiókban játszódik Márton
László Achilles a schyrosi parton című
verses szomorújátéka. Az író a görög
mitológiából vett történetet kleisti mo-
dorban írta meg. A darab nem elsősorban
drámaisága, cselekményessége vagy sze-
replőinek belső viszonyváltozása miatt
tekinthető színműnek, sokkal inkább a
nyelvi megformáltságából eredő sajátos-
ságok miatt. A mitológiai történet elme

sélése közben ugyanis a szerző az Ester-
házynál méltatott idézéstechnikához ha-
sonló módszerrel él, s a görög történet
profánul mai nyelvi-gondolati köntös-
ben jelenik meg. A közmondások, szólá-
sok, politikai, sőt reklámszlogenek egye-
nes vagy kifordított idézése, az egyszerre
archaikus és modern szövegkezelés, a
verses forma és a prózai tartalom ellen-
téte bravúrossá teszi a szöveget, ugyan-
akkor a történet egyedisége és a belőle
sugárzó általánosítható, ezáltal konkreti-
zálható tartalmak között sajátos, drámai-
nak nevezhető feszültség jön létre. A
darab ebben a formájában azonban még-
is leginkább intellektuális olvasmány-
élménynek kitűnő.

Akárcsak Kulin Ferenc vitadrámája, a
Kölcsey, amely viszont hagyományos
dramaturgiájú mű. Az irodalomtörténész
író teljes tudományos felkészültségével
dokumentálja hősének drámáját, s ez a
legnagyobb tehertétele a műnek. Ettől
nem tud kibontakozni az a drámai
helyzet, amelybe Kölcsey belekénysze-
rül. A költő ugyanis abban a hitben él,
hogy mivel a pozsonyi diéta mindkét
házának bizalmát élvezi, közvetíthet
közöttük, akárcsak az országgyűlés és a
bécsi császári udvar között. Ám fel kell
ismernie, hogy Metternichéknek nagyon
is jól jön, sőt tesznek is annak érdeké-
ben, hogy a magyar országgyűlés küldöt-
tei egymás ellen acsarkodnak. Kölcsey
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magánéletét feláldozta, a közügyekben
tehetetlen; kiábrándultan, elkeseredve
hal meg. A kisközösségek és a hatalom
között közvetíteni akaró értelmiségi
drámáját megfogalmazó műnek-a
vitájában valósult meg a találkozó
lényege, az ugyanis, hogy nem csupán
szétboncoltuk a drámát, megállapítva
értékeit és hibáit, hanem a drámaiság
felerősítésének lehetőségeit és módjait
is igyekeztünk közösen megkeresni.
Különben a találkozó legjobb
megvitatott drámájának ítélt Vilmos-
díjat titkos szavazás után a Kölcsey

kapta.
A vitákon a darabelemzések közben

két nézet körvonalazódott és ütközött
össze. Az egyiket főképp az írók képvisel-
ték, akik szerint a jelen korszak társa-
dalmi valóságának ábrázolása olyan új
formákat kíván, amelyekkel a színházak
nem tudnak mit kezdeni. A másik néze-
tet elsősorban a dramaturgok és a
kritikusok hangoztatták, ők nem az írók
kísérletezésének jogosságát vitatták, s
azt sem, hogy a társadalmi cselekvések
hiányának és lehetetlenségének írói
ábrázolására az eddig szokásos és
hagyományos drámai formák,
dramaturgiai sémák nem mindig
alkalmasak. De síkraszálltak azért, hogy
az írók jobban vegyék figyelembe a drá-
mai műfaj - jobb szó híján - szakmai

követelményeit; nem a hármas egység
vagy egyéb kánonok kívánalmait kérték
számon, hanem az egyedi tér- és idő-
kezelés következetlenségeit mutatták ki;
nem a konfliktust hiányolták, hanem a
feszültséget; nem Molnár Ferenc-i
dramaturgiát vártak az íróktól, de
alapkövetelménynek tartották azt, hogy
a figurák

cselekvéseinek legyen valamilyen logi-
kája, a helyzetek következetesek legye-
nek, s arra igyekeztek felhívni a figyel-
met, hogy a szürkeséget szürkével, a hi-
ányt hiánnyal, az ürességet ürességgel,
a cselekvésképtelenséget cselekvéstelen-
séggel nem lehet ábrázolni.

A találkozó résztvevőinek e vitákban
természetesen nem kell feltétlenül min-
denben egyetérteniük, nem a minden-
áron való egymást meggyőzés a cél, de
meggyőződésem - és a tapasztalat is azt
mutatja -, hogy az ilyen konkrét, elv- és
tárgyszerű szakmai beszélgetések sokat
segíthetnek az új tartalmú és formájú,
mégis színpadképes drámák megszületé-
sében. Ebben persze segíthetnek a
darab-részletek próbáin és kvázi-
előadásain tapasztaltak is. Ezek
megítélésében is voltak és vannak
nézetkülönbségek, ugyanis a néhány
próba utáni előadások természetesen
nem lehetnek teljes értékűek, a
bírálatok, a megbeszélések viszont
értelemszerűen erről nemigen vesznek
tudomást. Így a bemutatkozásra
vállalkozó írók, rendezők és színészek
nehéz helyzetbe kerülnek. Véleményem
szerint ez álprobléma, hiszen az
elemzések során is igen keményen szól
mindenki a drámákról, s ez is lelki
megpróbáltatással jár. Ugyanakkor
semmivel nem pótolható tapasztalatot,
tanulságokat szerezhet a körvonalaiban
létező produkcióból, illetve az odáig
vezető próbákból az író éppen úgy,
mint a rendező, a színész és minden
alkalmi közreműködő. Ez persze nem
zárja ki a színpadi munkának vagy annak
megítélési gyakorlatának reformját.

Előadásokról - kritikusan

A találkozó igazi eseményeinek számí-
tott az előző Nyílt fórumon megvitatott
két dráma bemutatója. Egy évvel ezelőtt
Márton László A tagok szerinti szépség

című darabját sokan a legizgalmasabb
drámakísérletnek tartották, de nemigen
bíztak a színpadraállíthatóságában. Már
az akkori műhelymunka is ígéretes volt,
de igazán Tömöry Péter veszprémi ama-
tőrökkel készített előadása cáfolt rá a két-
kedőkre. A vállalkozás azt igazolta, hogy
írónak és rendezőnek, illetve együttes-
nek a szokatlan feladatra közös akarattal
kell egymásra találnia, s akkora képtelen
megoldások is megvalósíthatók. A gim-
nazista korú színjátszók a maguk fékte-
len játékosságával nemcsak életet lehel-
tek a meglehetősen elvont textusba, de a
maguk identitásproblémáinak adekvát
kifejezésére alkalmasnak találták a dara-
bot, ettől a testrészek közötti filozofálga-
tások egyszeriben átélhetőkké, társadal-
milag is aktuálissá váltak. A másik bemu-
tató, Békés Pál Pincejátéka a zalaeger-
szegi színház stúdiójában került színre,
Merő Béla rendezésében. Ezt a darabot
már az előző Nyílt fórumon is Bécsy
Tamás elemezte, s most az előadás érde-
kében végbevitt dramaturgiai változások
és a produkció együttes vitáját ismét ő
exponálta.

Maga a módszer - a megvitatott dráma
átdolgozása és bemutatása - igazolhatja
legjobban ennek a tanácskozásnak a
lényegét és hasznát. Ehhez azonban az
író, a dramaturg és a rendező szoros
összefogása és azonos elvi álláspont ki-
alakítása szükséges. Ez ebben az eset-
ben nem jött létre. Ezt mutatta a vég-
eredmény.

Békés darabjának főhőse egy fiatalem-
ber, aki házának pincéjében a múltjával
szembesül. Zoltán, aki alig tud valamit
szülei generációjáról - s amit tud, az is
csak közhelyek gyűjteménye -, akit ki-
elégít a maga kisszerű, anyagi örömeket
nyújtó élete, azzal kénytelen szembe-
nézni, hogy a technikai civilizáció adta
biztonságérzete elillan, a szüleiről eddig
kialakított képe idillikus és idealizált
volt, s ahogy megismeri a számára addig
ismeretlen összefüggéseket, a múltját,
úgy válik egyre inkább kiszakíthatatlan
részévé is a múltnak, úgy idegenedik el
a külvilágtól. Amilyen mértékben saját-

Árdeleán László és Szentirmay Éva a békéscsabai Pincejátékban (Váradi Zoltán felvétele)



jává válik e múlt, s ahogy a pincelakók
fel- és beépítik rekvizitumaikkal a múlt
tornyát, úgy meztelenedik le a szó szoros
értelemben a fiú, s végül, amikor dönte-
nie kellene, hogy a múltját vállalja-e,
vagy kilép a rideg valóságba, ott áll az
ajtóban, a senki földjén, és didereg. Még
ide nem, de már oda sem tartozik igazán.

Az apátlan nemzedék múlt- és iden-
titáskeresésének drámája csupa „befa-
gyasztott konfliktusra" épül. Zoltán és a
ház különböző háborús vagy az emberi-
séget fenyegető eseményekor „leköltö-
zött" lakója között nem alakul ki összeüt-
közés, a konfliktus a tudott, sejtett és a
megismert valóság között a fiúban jön
létre. A dráma monologikus szerkezetű,
és a főszereplőnek alig van cselekvési
tere. Mindez nem teszi egyszerűvé a
dráma színpadra állítását.

Merő Béla nem is tudott a feladattal
megbirkózni, a darabot félreértelmezte.
Zoltánt, a főhőst az első pillanattól
kezdve szenvedő, tragikus hősnek mu-
tatja be, a drámát a múltat sirató rek-
viemnek fogta fel. Így nem születhetett
meg a dráma fővonala, a múltmegisme-
rés folyamata. Az előadás a színház eme-
letén lévő stúdiószínpadon van, s egy
fura logikával - ha a Pincejátéka padláson
játszódik, akkor ezt a paradoxont fel kell
oldani - a pince a feje tetején áll, a padló
van a mennyezet helyén, a falikút, a légó-
lámpák fordítva vannak a falra szerelve, a
szereplők azonban természetes helyzet-
ben, azaz a mennyezeten állva játszanak.
A játéktér a két, egymással szembe-
helyezett nézőtéri tribün között húzódik,
de a rendező úgy szervezi a játékot, hogy
a szereplők egyik fele az egyik néző-
térrésznek, a másika másiknak ül, játszik
szinte állandóan háttal, így teljes élmény
eleve nem jöhet létre.

A darab egyik legtalányosabb része a
pincében épülő múltépítmény készítése,
amely mint alapcselekvés végig-kíséri az
egész darabot. Ezt a problémát a rendező
lényegében megkerülte, mondván, a
színészek vagy beszélnek, vagy építenek,
a kettő együtt nem megy, egyik elvonja a
másikról a néző figyelmét. Ekként az
építést négy, kezdetben víz-szintesen
álló, de jól láthatóan felhajt-ható oszlop
helyére állítása helyettesíti, s ez a
megoldás azt sugallja; itt csupán egy
könnyű szcenikai művelet végrehajtása
folyik, ami teljesen értelmetlenné teszi

az építményt éppen úgy, mint a fizikai
cselekvéseket.

Az előadás hangvétele indokolatlanul
patetikus, különösen az 56-os eseménye-
ket idéző jeleneteké, semmilyen felfe-
dezhető logika nincs Bartók Concertójá-

nak megszólalásaiban (amelyeket az Ist-

ván, a király egy részlete ellenpontoz, s a
Bartók-zene közben hull a vakolat), s
fölösleges megfejelése a drámának a
végső kép: az ingujjra vetkőzött Zoltán az
ajtóból visszafordulva közli, hogy fázik,
majd a maradék fával - amelyért eredeti-
leg a pincébe ment - tüzet gyújt.

Számos rendezői és szcenikai figyel-
metlenség és értelmetlenség nehezíti a
színészek dolgát, akik közül Falvay Klára
Hermin nénije, Farády István Székyje
mellett mindenekelőtt Hetényi Pál Szilá-
gyija marad emlékezetes. Ők hárman
megéreztetnek valamit a darab lényegé-
ből, s egy-egy emberi sorsot, tragédiát
tudnak élővé, igazzá tenni. Nádházy
Péter Zoltánja rendezői-színészi félreér-
tés, statikus, mozdulatlan figura, aki
kívülállóként szenvedi végig a történése-
ket, s nemhogy fizikailag, de lelkileg sem
meztelenedik le.

Hogy nem a darabbal van baj, az nem-
csak a vitából derült ki, hanem egy másik
előadásból is: Békéscsabán Szegvári
Menyhért rendezte meg Békés Pál darab-
ját. Itt is stúdiókörülmények között, de a
hagyományos színpad-nézőtér viszonyt
megtartva játszották a drámát. A rendező
pontosan és jól értelmezte a művet, ame-
lyet minden át- és megideologizálás nél-
kül, mégis vagy éppen ezért teljes mély-
ségében vitt színre. A fő figyelmet termé-
szetesen Zoltán múltmegismerési folya-
matának kidolgozására fordította, ennek
megfelelően Árdeleán László alakításá-
ban a fiú következetes utat jár be a
belépő, jól öltözött számítógép-progra-
mozó magabiztosságától a teljesen mez-
telenül az ajtókeretben didergő, védtelen
fiatalember választásképtelenségéig. A
megelevenedő pincelényektől megriadó
fiatalember kezdetben még tör-zúz, har-
col a javaiért, az egy vödör tüzelőért,
majd a fel-feltörő követelései fokozato-
san kérésekké szelídülnek, végül maga is
beáll az építmény összetákolói közé. Ez
az építmény ebben az előadásban
egyértelműen a múlt rekvizitumaiból
összeálló emlékmű, amelyen egymás
mellé kerülnek az első világháborús

érdemrendek és az antik asztalka, a fél-
tett festmény és a kokárda, a sárga csillag
és a pártkönyv, no meg a nemzeti lobogó.
Mint ahogy békésen megfér egymás mel-
lett a pincében az első világháború ba-
kája (Somody Kálmán) és az 56-os
eseményekben lelki sérüléseket szerzett
tanár-nyomdász (Tamás Simon), a volt
ávós (Dariday Róbert) és a minden politi-
kai változás után börtönbe került orvos
(Lengyel István), az öntapadó sárga
csillagának köszönhetően megmenekülő
Hermin néni (Szentirmay Éva) és a
kazánházban egymással fejben sakkozó
német s orosz katonák (Géczy József és
Monori Balázs).

Ezúttal a Nyílt fórum létének, haszná-
nak és fontosságának igazolásául legin-
kább a békéscsabaiaknak a zalaegersze-
givel vitázó Pincejáték-előadása szolgált.

E számunk szerzői:

BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalom Tanszékének egye-
temi tanára

BÉRCZES LÁSZLÓ újságíró,
a Film, Színház, Muzsika munkatársa

CSIZNER ILDIKÓ
szerkesztő

ERDEI JÁNOS
esztéta

GÁSPÁR MARGIT
író

KERÉNYI FERENC
a Magyar Színházi Intézet igazgatója

KOVÁCS DEZSŐ újságíró,
a Kritika című lap rovatvezetője

MIHÁLYI GÁBOR újságíró,
a Nagyvilág című lap rovatszerkesztője

NÁNAY ISTVÁN újságíró,
a SZÍNHÁZ szerkesztőségének munkatársa

NOVÁK MÁRIA
tanár

P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi Tanszéke ad-
junktusa

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Magyar Színházi Intézet osztályvezetője


