
tartásához. Egyetlen ellágyuló pillanata volt
csupán: amikor a családja válságos helyzeté-
ről beszélt. Ám nemcsak ezzel a hirtelen
emberré válásával, hanem ki- és belépőinek
pontos megkomponálásával és vezetői allűr-
jeinek sziklakemény megrajzolásával is a
helyére tette az ezredes szerepét.

Mint ahogy a helyén volt - ha más-más
módon is - a kantinosnő alakja is. Veszprém-
ben Dobos Ildikó harsányabbra, ordiná-
rébbra, a katonák közti életben megedző-
dötté alakította, de úgy, hogy minden moz-
dulata mögül előtűnjék az a hőn óhajtott
vágya, hogy az őrmester a sok-sok kaland
után végre az övé legyen. Így egymásra
találásuk - legalábbis a kantinosnő
magatartásából következtetve -
természetes. Ehhez képest Margitai Ági
játéka visszafogott. Egy megfáradt,
középkorú nő szúrós megjegyzések
kíséretében tesz-vesz a férfiak között.
Mindig a szükséges pillanatban jelenik meg,
hoz egy üveg italt, tesz egy epés megjegyzést,
takarítja el a romokat, fogja az őrmester más-
napos fejét. S épp a megfelelő pillanatban
tárja ölelésre a karját, és szorítja magához
őrmesterét.

A százados nem túl hálás szerepét
Veszprémben Joós László, a Pesti Szín-
házban Szombathy Gyula alakítja. Szom-
bathy az, aki többet tud megmutatni a két-
felé tekingető alakból. Alaptermészete, a
nőkhöz és az italos pohárhoz való vonzó-
dása Bakaihoz viszi közel, ugyanakkor kel-
lően ügyes ahhoz, hogy e tulajdonságait
leplezze, s ha kell, ezredesi vonásokat hív-
jon elő magából. Sőt, ha arra van szükség -
mint Bakai rendreutasításakor - maga is
ezredessé váljon.

Csak két rövid jelenete van a Csiszár
édesanyját és nevelőapját alakító Demjén
Gyöngyvérnek és Bencze Ferencnek. Ferge-
teges humorral, ugyanakkor emberi konflik-
tusokat is felvillantva élik meg a gyerekek
jövőjéért és jelenéért aggódó, de egymást
állandóan maró, különböző nevelési mód-
szereket valló szülőket. Demjén Gyöngyvér
ellenállhatatlan lendülettel tüsténkedik fia
körül, és ugyanilyen sebességgel záporozó
szavait egyenlő arányban, de korántsem azo-
nos kedvességgel osztja meg férje és fia
között. Bencze Ferenc egyik szavával lázad, a
másikkal meghunyászkodik, és derék katona
módjára hajtja végre felesége parancsait.
Nem ilyen erőteljes Miklósy György és
Bánki Zsuzsa házaspárja a Pesti Színház
őrmesteri szobájában. Korrektül eljátsszák
szerepüket, de igazi színt nem adnak a
szülőknek.

A néző pedig az előadások közben jóízűe-
ket nevet. De ha megkérdezik, hogy min,
bizony kétségbeesik. Nemigen tudja meg-
mondani, hogy Gyurkovics Tibor drámájá-
val tulajdonképpen mit is akart. Es ezért még
a színészeket és a rendezést sem hibáztat-
hatja. Ők ugyanis megteszik a tőlük telhetőt.

KOVÁCS DEZSŐ

Észrevétlen tragédiák

A Lisszaboni eső a Játékszínben

Egy nemzet drámairodalmának minőségét
a színre lépő szerzők tehetségén túl mindig
is meghatározta a tágabb művészeti
környezet, az irodalmi-színházi
nyilvánosság tűrésfoka, a (dráma)irodalom
és a színházi gyakorlat viszonya. A dráma
ugyanis különös irodalmi minőség: könyv-
vagy folyóiratlapokba zárva őrizheti ugyan
immanens esztétikai értékeit, ám színpadi
érvényességből és hatásosságból csak az
élő színház megmérettetésében vizsgázhat.

A miénknél szerencsésebb, mert pol-
gárosultabb, alaposabb és másfajta szín-
házi tradíciókkal rendelkező nemzeteknél,
például az angol színházban és
drámairodalomban jól kitapintható az a
törekvés, hogy a színház - ha nem is a
drámairodalom szolgálólányaként - a
drámairodalom partneréül szegődött,
nemcsak a középkorban-reneszánszban,
hanem a XIX-XX. században is: igényes
kivitelben és alapos dramaturgiai segéd-
lettel hozta-hozza színre a létrejött mű-
veket, ünnepi előadásokban emelve ki őket
a mindennapi irodalmiság elszürkítő
rutinműködéséből, olyan virágzó
színikultúrát hozva létre ezáltal, mely
például szolgálhat bármely európai nem-
zetnek.

A kortárs drámairodalom szükségképpen
nem remekművekből születik, ha-nem a
létrejött és életre hívott drámák hullámzó
(jó, rossz, közepes) mezőnyéből, feltéve,
ha e művek valamiképpen színpadot is
kapnak, s feltéve, ha az elő-adások
minősége legalább a színházi szakszerűség
kritériumainak megfelel: a közepes
darabokat is fel lehet dúsítani alapos
színészi-rendezői munkával, az előzetes
dramaturgiai műhelymunka sokat tehet a
drámák színpadképessé tételében; miként
remekbe sikerült drámákat is örök időkre
el lehet tüntetni a kollektív tudatból egy
jellegtelenül szürke előadással.

E sokszor ismételt gondolatsorokat azért
idéztem az olvasó emlékezetébe, mert a
Játékszín új produkciója, Munkácsi Miklós
drámájának ősbemutatója kivételesen
szerencsés példáját nyújtja színház és
dráma találkozásának, egy színpadra
termett mű valódi színházi

Fodor Tamás Munkácsi Miklós Lisszaboni eső
címe színművében (Játékszín)

megszületésének. Munkácsit az irodalmi
közvélemény főként sikeres-rutinos pró-
zaíróként tartja számon, bár számos film-
forgatókönyve - köztük a Dögkeselyű
című filmé - ugyancsak méltán nyerte el a
közönség és a kritika kegyeit. Az élő
színház ingoványos terepére már beérke-
zett (próza)íróként merészkedett Mun-
kácsi: számos fiatal írókortársához ha-
sonlóan előbb az epikában „bizonyított",
csak azután következtek kalandozásai a
színház területén. A Hiánydramaturgia
című tanulmánygyűjtemény függeléke
pedig már a hetvenes évek elejéről szár-
mazó drámájáról adott hírt (Ördögszim-
fónia, 1972.), s még továbbiakról is, me-
lyek rendre kéziratban maradtak, vagy
folyóiratokban jelentek meg. Munkácsi
találkozása az élő színházzal valójában
csak a nyolcvanas évek legelején történt
meg, amikor is a Józsefvárosi Színház
bemutatta a Briliánsok szombat/a című
színművét, Karinthy Márton rendezésé-
ben. Az újonnan színpadot kapott mű, a
Lisszaboni eső vélhetőleg a legutóbbi
évek termése, az ősbemutató időszakában
nyomtatásban nem volt olvasható - a
Játékszín alkotógárdájáé az érdem, hogy e
művet kiszabadította magzatburkából.
Hogy az újszülött mennyire életképes, s
milyen erőszakosan követeli élethez való
jogait, arról a nézőtér vastapsa tanúskodik.

Munkácsi darabja úgynevezett mai élet-
helyzetből építi föl drámai univerzumát:
ismerős, kortársi figurák mozognak jól
ismert mindennapi közegükben - első
megközelítésben akár pszeudonaturalis-
tának is vélhetnénk e mű formálásmódját.
Ám a játék íve, jó néhány ponton
kiegészülve a színészi alakítások való-
ságérzékenységével, a kortársian hús-vér
figurák „mélységélességével" groteszk ví-
zióvá tágul: a jelen idő még csak dadogva
artikulálódó „problémadrámájává". Külö-



Fodor Tamás Munkácsi Miklós Lisszaboni esti című színművében (Játékszín) (Iklády László felvételei)

nösen izgalmassá attól válik e mű, hogy
jelen idejű problémaérzékenysége egy
kitüntetett helyzetű, önreflexív tudaton
át jut érvényre: a Lisszaboni eső drámai
centrumában egy hitét vesztett művész-
ember áll, afféle lecsúszott egzisztencia,
aki ugyan zseniális festő - így tartja róla
a környezete -, ám koporsókészítőként
vegetál egy mocskos alagsori szükségla-
kásban. Tamás, a nagyra hivatott festő-
művész gyöngéd közönybe burkolózva
asszisztálja végig önmaga szétesését:
miként Sarkadi eszmehősei, ő is a pusz-
tulással szemben végezné alkotómunká-
ját, ha ugyan hagyná a környezete, ha
megengednék a körülményei, ha le-
gyűrné önmaga belső démonait, s ha ki-
lépne a „minden mindegy" kábulatából.
Tamást, a bizonytalan akaratú férfit erős
akaratú és céltudatos nők igyekeznek
talpra állítani: Ágnes, az ex-élettárs, aki-
től gyereke is van, s aki hamar fölismeri,
hogy az alkotó tehetségben nemcsak
aprópénzre váltható üzleti lehetőség
szunnyad. Soros barátnője, mindennap-
jainak társa, egy jegyzett, profi prosti-
tuált, Jola, aki persze reménytelenül sze-
relmes belé, férjül is venné a konszolidált
életmód reményében, kitartaná, csak hogy
célt adjon céltalan életének. A festő
persze húzódozik, a polgári házasságtól
ugyanúgy, mint az „édes élet" luxusától:
nemcsak mert döntésképtelen, s mert
mindenképpen szuverén egyéniség kíván
maradni, hanem azért is - főleg azért -,
mert igazából már nem érdekli az a
magánéleti perspektíva (sem), amelyet a
közel lévő, nagyravágyó nők felrajzolnak
számára. A művészember igazi tragédiá-
ja Munkácsi drámájában nem az, hogy
ki-égett, megkeseredett, önmagával és
környezetével is meghasonlottá vált,
hanem ama cinizmusba burkolózó
gyöngéd közöny, mint a korhoz képest
adekvát,

lehetséges létezéstechnika, mely az ön-
magával való szembenézés drámai katar-
zisától is „megóvja" s felmenti az alkotó
embert, a szuperérzékeny intellektust. A
Lisszaboni eső főhősében halovány em-
lékfoszlányok sem élnek a Sarkadi-féle
izzó, belső drámákat végigharcoló, végig-
élő nagy formátumú figurákból: Tamás,
a festő ugyan nem választja a konformi-
zálódás könnyebb útját, ám a körülmé-
nyekkel sem kél birokra. Alapmagatar-
tása a szemlélődő emberé, akivel több-
nyire megtörténnek a dolgok, s ő mind-
ezt tudomásul veszi, az önfeladás rezig-
nációja nélküli belenyugvással. Korunk
hőse, a művészember iszik, mint a kefe-
kötő, természetesen zilált érzelmi életet
él, nem ura saját viszonyainak, tudomá-
sul veszi a körülményeket, meg sem pró-
bál harcolni önmagáért és egykori esz-
méiért. Neki már az önfeladás tragikus
magára ismerése sem adatott meg: sze-
mélyisége láthatatlanul frusztrálódik, az
önmagával való szembesülés katarzisától
cinizmusa jeges páncélja óvja. E figura
Munkácsi darabjában legalábbis
„kétesélyes": igazából a színpadi adaptá-
cióban kell eldőlnie, hogy ez az ember
nem tudja, avagy nem akarja tudni , hogy
mi megy végbe körülötte.

A drámának ez természetesen csak az
egyik - bár meghatározó - vonulata. A
művészsors láthatatlan frusztrációja
mellett e kortársi galéria számos alakja
mutat föl kisebb-nagyobb értékvesztést,
értéktorzulást: a fogyasztói javak, a lu-
xusélet bűvöletébe esett asszony (Ág-
nes), az ép erköcsi érzékét elveszítő,
föladó s annak hiányát gyermeteg jóság-
gal kompenzáló szerelmes szajha, Jola; a
kisszerű balekségében is szánandóan
veszedelmes húskereskedő, Sáfrány; az
újsütetű vállalkozói szocializmus vad-
hajtásaiból egzisztenciát harácsoló barát,

Doktor. S a krisztusi korú férfiak s a leg-
jobb éveiket látványos, lázas pótcselek-
vésekkel eltékozló asszonyok mellett ott
toporog a többi tétova generáció: a vege-
tációba süllyesztett öregeké s a viszo-
nyokat épp hogy kóstolgató legfiatalab-
baké, a szenilis nagyapa s a már ideje-
korán kelet-európaian edzett kisfiú kép-
viseletében.

A dráma kortársi körképe jellegzetes
kórképpé, társadalmi állapotrajzzá kere-
kedik a játék folyamán. S bár Munkácsi
darabjában nincsenek látványos, mélyen
végigélt és felszikráztatott konfliktusok, a
társadalmi lét néhol láthatatlanul mű-
ködő, néhol brutálisan megnyilvánuló
erkölcsi erózióját hitelesen és hatásosan
fogja fénykörébe e mű: a nyolcvanas
évek második felének átrajzolódó konf-
liktustérképéről, a néhol még nehezen
kitapintható személyiségcsapdákról, ki-
útkereső tétovaságunkról nyújt hiteles
látleletet, az átmenetiség értékvesztésé-
ről, az értékkeresés dilemmáiról. Az író
nem tesz mást, mint a lehető legalapo-
sabban bemutatja a mindennapiság mik-
roszituációit: innen a mű pszeudonatu-
ralizmusa, látszólagos dokumentarizmu-
sa. Mindez azon a ponton válik izgal-
massá és drámaian súlyossá, mikor az
evidenciák szembesítik a játékosokat (és
a nézőt): itt már új minőséggel került
szembe.

Munkácsi művének dramaturgiai sajá-
tossága - mondhatni drámai „dupla csa-
varja" - abban áll, hogy e gazdag, jelen
idejű problémakomplexumot nem társa-
dalmi drámává formálta, hanem - fanyar
komédiává. A mű bátran él a hagyomá-
nyos értelemben vett helyzetkomikum és
jellemkomikum jól bevált eszközeivel: a
drámai kibontakozás ívét bakugrásos
játékok gyorsítják, a játékot szüntelenül
humor s irónia szövi át - látszólag



elsúlytalanítva a darab kérdésfölvetéseit.
Mindezekhez járul még a dráma szerke-
zetének ama sajátossága, hogy a minden-
napiság áthatolhatatlan dzsungeljét gya-
korta a konfliktusok végig nem vitelével
ábrázolja az író: a Lisszaboni eső epi-
zódjaiban nincsenek éles konfliktusok, a
döntő drámai összecsapások már meg-
történtek a játék kezdetén, a dráma idő-
kezelésében is jellemző lesz az összecsa-
pások utáni szituációk túlsúlya. Mindez
persze a színpadra állításra vállalkozók
feladatát is megnehezítette: a játékon
olykor eluralkodik az epikusság.

Az ősbemutató rendezője, Szegvári
Menyhért a döntő pontokon szerencsés
kézzel nyúlt Munkácsi darabjához. A sze-
reposztással félig már el is döntötte az
előadás sorsát, hiszen többségében olyan
munkatársi gárdával szólaltathatta meg a
művet, mely képes volt akár „újraírni" a
figurák néhol vázlatos, néhol precízen
kidolgozott karakterét. Vonatkozik mind-
ez elsősorban a festőt alakító Fodor
Tamásra, aki az évad egyik legemlékezete-
sebb figurájával ajándékozta meg a Játék-
szín közönségét. Fodor úgy tett, mint az
igazi mesteremberek; ízeire szedte a figu-
rát, s a részletekből újra összerakta - „hoz-
záadva" személyiségének varázsát. Az ő
művésze rezignált, bölcs, belső harmóniá-
ját megteremteni tudó ember. Nem cini-
kus, nem kiégett, csupán sokat látott és
sokat tapasztalt férfi, akinek nincsenek illú-
ziói a dolgok állását illetően. Azok a viszo-
nyok kalapálták keménnyé, ugyanakkor
hajlékonnyá, melyekben a dráma többi
figurája is fulladozik. Alakváltozásai pon-
tosan képezik le az alternatívák között élő
ember életstratégiáját. Ha mindenki rajta
élősködik - megpróbál visszavonulni. Ha a
minimális esélyét sem látja az alkotómun-
ka értelmének - folytatja, amit megkez-
dett, akár hobbiból is. Ha a kor prostituál-
takat kíván - ám ezt a figurát is képes
hozni, persze csak játékból, kis időre,
önmaga szórakoztatására. Tamás úgy al-
kalmazkodik, hogy kívül s felül áll kör-
nyezetén. Nem mártír, csak játékos. El-
játssza persze azt is, hogy hol húzták meg e
játék határait. Nem citáltatik erkölcsi
ítélő-szék elé az alak Fodor
megformálásában: a kimondás, a
megnevezés, az árnyalatok, az átmenetek
rajza mindennél súlyosabb bírálat. A
figura talányos többértelműsége is e
szüntelen önreflexióból adódik: az öntu-
datos lét és a sodrodó vegetálás furcsa
kevercséből.

E játékban remek partnere Igó Éva
Ágnese: az „éles" nő. Elesek a gesztusai,
éles a nyelve, éles az akarata, a nézése.
Félni lehet ettől a nagy élességtől. Élni
vele kevésbé. Igó pontosan formálja meg

a figura átváltozását: hogyan lesz eman-
cipált férjvadászból derék, mai üzletasz-
szony, diszkrét rózsaszín vécécsészével
és műmárvány kandallóval a háttérben.
Jolát, a múzsaszerepet abszolváló márkás
prostituáltat Radó Denise játssza,
érzékenyen, érzékien, annyi magába fe-
ledkező jósággal, hogy már-már elhisz-
szük neki, amit amúgy is szeretne elhi-
tetni mindenkivel: a lelke mélyén mégis-
csak zárdanövendék ő, nem a fizetett sze-
relem professzionistája.

A baráti „négyes fogat" negyedik tagjá-
nak, a rezonőr Doktornak a bőrébe bújva
Szakácsi Sándor már némiképp halová-
nyabb alakítást nyújt; legfőképp a mai
vállalkozó slendrián nagyképűségével ma-
rad adós, ha meg is éreztet valamit a
figura belső ürességéből. A kisebb szere-
pek közül Ujlaki Dénes álmatag, kótya-
gos Törpéje „emelkedik ki", talányos-
ságát végig megőrizve, hiszen nemigen
tudjuk meg róla, vajon miért ilyen ez a
szelíd lelkű házibarát. A kupeckodó hús-
fuvaros, Sáfrány József szerepe igazából
megíratlan - csak a figura vázlatát vetette
papírra az író, s Kézdy György sem tudja
megoldani a feladatot, hogy a széles
ecset-vonásokkal felrakott kontúrokból
hús-vér alakot formáljon.

A játékszíni produkció játékmestere
persze Fodor Tamás, az ő szétsugárzó
jelenléte határozza meg az előadás lépté-
két, ritmusát, hangvételét, olykori kifára-
dásait, nekilóduló lendületét. A Játék-
szín, mint egy adott produkcióra szerve-
ződött alkalmi társulat, ismét bizonyította
e forma életképességét, színház-szervező
erejét. Csík György ruháiban s az általa
tervezett térben - a lepusztult alagsori
szükséglakásban, a valóság érdes vidékén
- valódi, mai léptékű játék elevenedett
meg előttünk. A dráma színre hozatala
egy újra életképességét bizonyító műhely
érdeme. Hogy a sokféle erénnyel bíró,
intellektuális odaadást kívánó és kitűnő
szórakozást kínáló mű életünk
mélyszerkezetéről is mintavételt nyújtott,
akár ráadásnak is tekinthető. Olyan
ajándéknak, melyet manapság igen-csak
meg kell becsülnünk.

Munkácsi Miklós: Lisszaboni eső (Játékszín)
A rendező munkatársa: Deme Zsófia. Dra-

maturg: Faragó Zsuzsa. Díszlet-jelmez: Csík
György. Rendezte: Szegvári Menyhért.

Szereplők: Fodor Tamás, Igó Éva, Szakácsi
Sándor, Radó Denise, Ujlaki Dénes, Szentir-
may Éva, Kézdy György, Martin Márta,
Faludy László, Korcsmáros György, Réti
Andrea, Papezd Gergely Krisztina, Tóth
Barnabás.

P. MÜLLER PÉTER

Kaposvári terecske

Goldoni-bemutató Kaposvárott

Ascher Tamás rendezésében Goldoni
1756-ban írott II campiellója, ez az élet-
anyagot a közvetlenség látszatával meg-
formáló verses komédiája úgy velencei,
hogy egyúttal kaposvári is. A terecskét
övező világban ünnep van, fel-felbuk-
kannak a karneváli zenészek, csepűrágók;
beszűrődnek ide a mulató város hangjai, a
terecske azonban éppúgy szürke hét-
köznapjait éli, mint régen és majdan -
bármikor. Ez a szürkeség - mely Khell
Zsolt díszletének uralkodó és Cselényi
Nóra pasztell jelmezeinek kiegészítő ár-
nyalata - nem az unalom, a tompaság
szürkesége, hanem a valóságé. Ez a való-
ság pedig tele van örömmel, civódással,
vággyal, szomorúsággal - a drámai meg-
formálást az életszerűség közvetlensége
uralja.

Ebből a komédiából hiányzik a szerep-
lővé formált cselekménymozgató. Nincs
is rá szükség, hiszen itt a történéseket és
az alakokat az élet alapvető céljai, egyéni
céltételezései mozgatják. Ilyen mozgató-
rugó a másik nem és a pénz utáni vágy; az
öröm és a szépség keresése. Goldoni
persze egy kitüntetett életszeletet mutat
be a darabjában. A terecske pirkadattól
napnyugtáig zajló egy napja alatt házas-
ságok köttetnek, egy elszegényedett lovag
gazdag hozományra lel, s a legifjabb
szerelmesek is civódás és marakodás
helyett a közös jövő boldog képével tér-
hetnek nyugovóra. Mint cseppben a ten-
gert mutatja fel ebben az egy napban
Goldoni az egyszerű emberek egyszerű
életét. A veszekedések és kibékülések
holnap ugyanúgy folytatódnak, az öreg
Cate és Pasqua asszony akkor is férfi után
sóvárog majd, s az egybekeltek élete sem
lesz alapvetően más. Anzoletto, a kalmár
akkor is féltékeny lesz Luciettára, és kész
lesz felöklelni bárki férfit, akit a lány
(most már asszony) közelében meg-lát;
Gasparina továbbra is nagyra tartja
magát, és megveti a „közönséges" em-
bereket.

Ez a változatlanság azonban, mely a
terecske lakói számára az élet biztonságát
és otthonosságát jelenti, úgy mutat-ja be a
hétköznapot, hogy egyúttal egy ünnepi
pillanatot is megragad, a komédiák
kötelező végkifejletű mozzanatát:


