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Lengyel és cseh drámabemutató

Van-e, s ha igen, mi a haszna, fontossága
a mind gyakoribb vendégrendezések-nek?
(S most nem a magyar színházak közötti
kényszerű vagy megegyezéses
rendezőcserékről van szó, hanem a kül-
földi vendégművészek munkájáról.)

Elvben a válasz egyértelmű: az ország
színházi életére nagy hatással lehet min-
den olyan rendezőegyéniség munkája, aki
egy másfajta színházi tradíciót, szín-házi
gyakorlatot szuggesztív erővel képes a
miénkbe átsugároztatni. A gyakorlat
azonban részben a fogadó színházi
közegből, a nálunk szokásos munkakö-
rülményekből, részben a vendégrendező
művészi személyiségéből adódó okok
miatt gyakran ellentmondásos.

Ahhoz, hogy revelatív erejű művészi
eredmény szülessék a vendégrendezések
alkalmából, több feltételnek kell teljesül-
nie. Mindenekelőtt az szükséges, hogy
minden új benyomásra nyitott legyen az a
társulat, amelynél a vendégrendező
dolgozik; elegendő idő és optimális alko-
tókörülmények kellenek; a vendégrendező
legyen hazája színházművészeté-nek,
illetve annak valamely művészi irány-
zatának reprezentáns képviselője, de leg-
főképp az kell, hogy a vendég és a ven-
déglátó, a rendező és a társulat, annak
vezetői és tagjai a leglényegesebb művé-
szi-világszemléleti kérdésekben azonos
vagy hasonló nézeteket valljanak, illetve a
közös munka során közös ideológiai-
színházi platformra kerüljenek.

Ez a feltételrendszer igen ritkán valósul
meg maradéktalanul. A vendégrendezések
egy részére protokolláris szem-pontok
alapján kerül sor: testvérvárosok
színházai között jön létre a csere, vagy
egy-egy szomszédos ország nemzeti szín-
játszását bemutató előadássorozat szolgál
ürügyként a vendégművészek meghí-
vására. A felkészülési idő rövidsége miatt
a vendégrendező nemigen ismerheti meg
leendő munkatársait, színészeit, a sze-
reposztások általában a színházvezetők
intenciói alapján alakulnak ki. Ez érte-
lemszerűen olyan kompromisszumforrás,
amely alapjaiban eldöntheti a produkciók
sorsát, színvonalát, hiszen még jó esetben
is a részletes koncepcióegyeztetés
ellenére sokban különbözhet - s

többnyire különbözik - a magyar művé-
szeti vezetőknek és a külhoni vendégren-
dezőknek a színésztípusok megválasztá-
sában is megnyilvánuló művészi szemlé-
lete. A jelenlegi feszített üzemmenet ele-
ve kizárja azt a hosszú és elmélyült alko-
tómunkát, amelyre két, többé-kevésbé
eltérő színházi szemléletet képviselő mű-
vész - rendező és színész - összehangoló-
dásához, egymás megismeréséhez, a való-
di szakmai munkához szükség lenne. A
színházak tájolása, a színészek magas
előadásszáma, színházon kívüli elfog-
laltsága, a díszletek, kellékek, jelmezek
hosszadalmas és a hazai gyakorlat szerint
többnyire csak a főpróbákra időzített
„gyártási folyamata" - hogy csak a leg-
főbb gátló tényezőket említsem - szinte
megoldhatatlan feladatok elé állítja a
magyar praxishoz képest általában jóval
hosszabb próbaidőhöz és „flottabb" mű-
szaki kiszolgáláshoz szokott vendégren-
dezőket a rendelkezésükre álló négy-hat
hét alatt. A társulatok számára a meg-
szokott munkaintenzitáshoz és -morál-
hoz viszonyítva többleterőfeszítést igé-
nyel a vendégrendezőkkel való munka, s
ez, valamint a nem ritka szellemi-művészi
restség - gyakran ellenállást vált ki a
színészekből.

Szervezési és egyéb okokból ritka az,
hogy egy-egy rendező vissza-visszatérő
vendégünk legyen (ilyen volt például
Ljubimov), s még ritkább az, hogy ugyan-

annál a társulatnál dolgozzon rendszere-
sen (Pécsett Galina Volcsek a példa erre,
illetve a veszprémi színház gyakorlata,
ahol egy-egy NDK-beli, lengyel, román
és szovjet rendező már-már állandó tag-
nak számít).

A felsorolt problémák azonban csak
nehezítik, de nem teszik kérdésessé a
vendégrendezések gyakorlatát, értelmét,
hasznát. Ugyanakkor némi magyarázatul
szolgálnak ahhoz, hogy a vendégrende-
zők többnyire miért, a már hazai körül-
mények között bemutatott és sikeres
előadásaik újrarendezésére vállalkoznak,
illetve, hogy általában miért marad el a
magyar előadások színvonala a saját
országukbeliekétől. Gondoljunk csak Lju-
bimov vígszínházi Bűn és bűnhődésére
vagy a nemzeti színházbeli Háromgarasos
operájára, Jefremov ugyancsak vígszín-
házi Vadkacsavadászatára, Harag György
nemzeti színházi Özönvíz előttje vagy a
Katona József Színházban J i r i Menzel
Szarvaskirály-előadására - hogy csak a
legeklatánsabb fővárosi példákra utaljak -
, amelyek vitathatatlan művészi színvo-
nalat és egyedi látásmódot képviseltek,
de mindegyikből hiányzott valami, ami
igazán kiemelkedő produkcióvá tette
volna ezeket az előadásokat.

Tévedés ne essék: ezek többnyire ki-
tűnő előadások voltak, különösen a ma-
gyar színházi átlagszínvonalhoz képest, s
közvetett hatásuk évek múlva nyilván-
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valóvá is vált, de mindegyiken érződött a
kiérleletlenségből vagy a szót nem értés-
ből adódó kényszerű kompromisszum.

Mégis - mindezekkel együtt s mind-
ezek ellenére - a vendégrendezésekre
elengedhetetlenül szükség van. Ugyanis
ez az egyik legfontosabb színházi nyelv-
megújító lehetőség. A magyar színjátszás
alapvetően naturalista gyökerű játékmódja
számos mű, stílusvonulat interpretálá-
sára alkalmatlan. Ennek a játékmódnak
a megújítása, áformálása, nyitottabbá
tétele követelő erővel igényli a más
színjátszóformákkal való szembenézést,
s ennek egyik legjobb és legkézenfek-
vőbb módja a vendégrendezőkkel vég-
zett intenzív közös munka lehet.

A Katona József Színház társulata
tökélyre fejlesztette a realista színjátszás
ábrázolásmódját, éppen ezért ott az ettől
eltérő stílusú, formavilágú darabok szín

revitele különösen nagy váltást, nyitott-
ságot igényel. De a színháznak létérdeke,
hogy tágítsa kifejezőeszközeit, stílusér-
zékenységét, ezért például Menzel már
említett vendégrendezését még akkor is
eredményesnek kell tekinteni, ha maga
az előadás sem Menzel életművében,
sem a színház történetében nem tekint-
hető csúcsteljesítménynek. A társulat
olyan szürreális-költői színházi
szemlélettel találkozhatott, amelynek
megismert elemei beépültek a későbbi
produkciókba is.

Az idei szezonban, két vendégrendező
munkája is azt bizonyította, hogy a meg-
szokott színházi játékmódot milyen nagy
mértékben képes egy más szemlélet fel-
frissíteni, hogy milyen új színeket, han-
gokat, képességeket tud előhívni a színé-
szekből egy újfajta rendezői munkamód-
szer, látásmód.

A hajó

Debrecenben Stanislaw Tym A hajó
című színművét a lublini Juliusz Osterwa
Színház igazgató-főrendezője, Andrzej
Rozhin vitte színre. A válságos helyzet-
ben lévő színház életében különösen
fontos volt ez a bemutató, ugyanis a meg-
tépázott hírű együttesnek a vendégren-
dezővel való munka, illetve az előadás
fogadtatása jogos önbizalmat adhatott,
ugyanakkor persze egy produkció alap-
ján nem születhetett csoda.

Tym drámája fájdalmasan groteszk ko-
média, amelyben a valóság szatirikus
rajza és az emlékezés megtartó erejű
képei fonódnak össze. Dramaturgiailag,
stilárisan két élesen szétváló rétegből áll
össze a darab: egy erdőgazdaság vezetői-
nek, illetve általában a hivatalnokoknak
az élettől, az emberektől elidegenedett
világával a favágók naivitást és bölcses-
séget ötvöző életszemlélete áll szemben.

Az erdőgazdaságban már mindent el-
herdáltak, csak egyetlen védetté nyil-
vánított Jagello-kori fa áll mutatóban az
erdőben. De ezt is kivágatják titokban -
felsőbb utasításra - egy éjszaka a felelőt-
len vezetők, s a munkásoknak csak az a
dolguk, hogy vigyázzanak a kidőlt óriás-
fenyőre. S ekkora darab szatirikus-abszurd
ábrázolásmódja költőivé-metaforikussá
válik: az öt favágó előtt - a háborút meg-
járt Furkó, a könyveket bújó Törköly, a
tanulni vágyó Jánoska, a naiv Szusza és a
gyáva, konformista Kancsal - az ötszáz-
ötven éves Jagello-fenyő halálakor meg-
elevenedik a múlt, felvillan a lengyel tör-
ténelem, az olvasmányok, a hiedelemvi-
lág számos pregnáns epizódja. Ezek az
emlékek, elképzelt jelenetek - amelyek
alapja mindig valamilyen régi olvasmány-
ból, hallomásból vagy átélt eseményből
származó ismeretmorzsa - az álom
asszociatív logikája szerint követik egy-
mást, s ezek átélése, illetve kommentá-
lása a darab s az előadás középponti,
hangsúlyos s egyben legjobb része. Érte-
lemszerűen ez a blokk epikus-lírai jel-
legű, drámai feszültség ennek a résznek
és a keretnek az ellenpontozottságából
adódik. Ugyanis az emlékező munkások-
nak tudósok, hivatalnokok akarják be-
bizonyítani, hogy hallucinációjuk bűnös
tévelygés, ugyanakkor tudományosan
magyarázható, de igyekezetük visszájára
fordul, s megfutamodásra kényszerülnek.
s a favágók a képzelet segítségével meg-
valósítják álmukat: megépítik a hajóju-
kat, amely szétrobbantja ezt a hamis vilá-
got. Ez a hajó egyértelműen a szabadság
s a jóság hatalmának jelképe, s az a tragé-
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dia, hogy ennek a szabadságnak az el-
érése csak a képzelet világában lehetsé-
ges. A darab nemcsak az emlékezés jogát
és szükségességét hangsúlyozza, nem-
csak azt a keserű igazságot fejezi ki, hogy
az egyszerű emberek boldogsága csak az
álomvilágban valósulhat meg, hanem azt
is sugallja, hogy az emlékezés, az álmo-
dozás joga és képessége kiirthatatlan: a
favágók emléktáblájához kiránduló diá-
kok fittyet hányva a „hivatalos szöveg-
nek", a felhők játékában ugyanúgy meg-
látják a maguk hajóját, ahogy elődeik.

A manipuláló hatalom és a szegény
emberek irracionálisnak tűnő, valójában
nagyon is józan világa élesen különbözik
egymástól, s ez mindenekelőtt a két réteg
nyelvi megformáltságában jelenik meg,
de a figurák egyénítésében, a helyzetek
alakításában, a két világ eltérő szemléle-
tében is. Az író a kabaré eszközeitől sem
idegenkedve, kissé sematikusan rajzolja
meg a hivatalnokokat, ugyanakkor szere-
tettel, szelíd humorral, nagyon emberien
ábrázolja a favágókat. Ezek a favágók
Radicskov hegyi embereinek, parasztjai-
nak a rokonai; egyformán naiv idegenke-
déssel reagálnak a külvilág tényeire, s a
maguk józan szemlélete áll szemben a
„modern kor" uniformizált, felületesen
elsajátítható ismereteivel.

A rendező, a szintén vendég díszlet- és
jelmeztervező Jerzy Michalak és zene-
szerző Mieczyslaw Mazurek segítségével
pontosan és következetesen bontotta ki és
állította színpadra a darabot (talán csak a
momentumokat - például a piros-fehér-
zöld színek alkalmazását - érezni
fölöslegesnek). A produkció mégis fele-
más. Ugyanis míg a favágók és felettesük,
Baltás színészi ábrázolásában a rendező-
nek sikerült megteremtenie a darab meg-
kívánta stílust és többértelműséget, a
dráma másik rétegét csak körvonalazni
tudta, emiatt az előadás dramaturgiai
egyensúlya felborult.

Igaz, hogy a hivatalnokvilág alakjai alig
körvonalazottak, de éppen ezért ezeknek a
figuráknak az ábrázolásához kreatívabb
színészi munkára lenne szükség, mint a
színesebb szerepekéhez. De a debreceni
előadásban ezekkel a szerepekkel nem
bánt valami körültekintően a szereposz-
tás! A színészek többsége ugyan fegyel-
mezetten igyekszik végrehajtani a rende-
zői elképzeléseket, de a képességek vagy
az alkotói rugalmasság hiánya miatt súly-
talan vagy harsány, de semmiképpen sem
egységes, a darab abszurdba hajló szatiri-
kus stílusrétegének megfelelő alakítások
születtek.

Ezzel szemben a favágók alakítói meg-
érezték az író és a rendező valóság- és
művészetfelfogását. Tym is, Rozin is a
legendásan nagyszerű lengyel amatőr szín-
házi mozgalomban nőtt fel (az író a Stu-
dencki Teatr Satyrykówban, a rendező a
lublini Gong 2-ben kezdte pályáját), s

alighanem ez magyarázza a metaforikus,
költői látványszínházhoz való vonzódá-
sukat. Ennek a metaforikus színháznak a
színészi játékban és az azon túli hatás-
elemekben egyidejűleg kell megjelennie.
Míg Debrecenben a látványvilág távolról
sem tekinthető megoldottnak - amely-
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nek technikai és színészi okai egyaránt
vannak (az előbbire a hajó, az utóbbira
az emlékképek megjelenítése a példa),
addig a favágók színészi ábrázolása külö-
nös minőséget teremtett. Kóti Árpád
(Furkó), Sárközy Zoltán (Baltás), Dá-
nielfy Zsolt (Szusza), Sziki Károly (Tör-
köly), M. Horváth József (Kancsal) és
Tihanyi Péter (Jánoska) alakításában tö-
kéletes összhangban van a naivitás és a
kópéság, a józan ész fölénye és az irracio-
nalitástól való félelem, a tudatlanság és a
bölcsesség, a kisemmizettség és a
legyőzhetetlenség. Nem látványos
alakításokat látunk, hanem intenzív
színpadi jelenlétet tapasztalunk.
Részletező naturalista játék helyett a
színészek alakításának lényege a humor
és a poézis sajátos keverékéből
táplálkozó természetes létezés. Az
egyenrangú színészi alakítások közül
mégis kiemelkedik M. Horváth József
Kancsalja; a színész a figura konformiz-
musát, függőségét, felsőbbségkiszolgálá-
sát úgy mutatja meg, hogy Kancsal nem
válik egyértelműen negatív, elítélendő
alakká, érezteti azokat az emberi gyenge-
ségeket is, amelyek ilyenné torzítják ezt a
pillanatokhoz igazodó egyént, sőt a Bal-
tás „hivatalát" átvevő, de a társai által
semmibe vett feltörekvő kilátástalan hely-
zetét, ha úgy tetszik egyéni drámáját is
felvillantja egy sűrített pillanatban.

Őfensége pincére voltam

Cseh vendégrendező, a prágai Cinoherni
klub tagja, Ivo Krobot rendezte meg
Nyíregyházán Bohumil Hrabal Őfensége
pincére voltam című művének színpadi
adaptációját (forgatókönyv: Ivo Krobot
és Petr Oslzly). Szerencsés pillanatban
került sor erre a vendégrendezésre, ugyan-
is a nyíregyházi társulat fiatal, néhány
éve együtt érkező színészei a sokféle
színházi feladat hatása alatt nemcsak
érett művészekké, hanem - mindenek-
előtt Salamon Suba László új hangot,
stílust kereső rendezéseiben való rend-
szeres részvételük nyomán - színészileg
igen nyitottakká, fogékonyakká váltak a
különböző, nem hagyományos játékmó-
dokra is. De hogy mennyire nyitottak és
„képlékenyek", ugyanakkor szakmailag
felkészültek, arra igazán most derülhetett
fény, amikor az egyik legmagasabb
színvonalú cseh színházi iskola képvise-
lőjével dolgozhattak. Ez a sajátos szín-
házi iskola - amelynek talán legrango-
sabb műhelye a Cinoherni klub - nem
tagadja a szó jelentőségét, de a színház
lényegének a szóval összefonódó geszti-
kus nyelvet tekinti, s előadásaira a realiz-

mus és a poézis, a filozofikus valóságlát-
tatás és az ironikus-groteszk ábrázolás-
mód szintézise jellemző.

Mindezeket magába sűríti Hrabal műve
s a Krobot Brno után Nyíregyházán is
megrendezett előadása. Hrabal pincérfő-
hősének sorsában tipikus huszadik szá-
zadi közép-európai emberi sorsot rajzol
meg (nem kevés önéletrajzi elemmel), s
egyben egy kiábrándulás és megvilágo-
sodás-megbékélés együttes történetét is.
A darab kétszeresen keretszerkezetű. Az
írónak a mű keletkezésének szubjektív
körülményeiről szóló - magnóról hall-
ható, illetve magyarul a falra kivetítve
olvasható - vallomása indítja és zárja a
drámát, míg magát a történetet az idő-
södő pincér meséli el, miközben három
különböző alakban jelenik meg a fiatal, a
felnőtté váló és az érett férfi. Alapvetően
epikus szemléletű tehát a mű, amit az is
hangsúlyoz, hogy a főhős mondja el,
kommentálja a vele történteket, de nem-
csak a mindenkori pincéralak, hanem a
harmadik, az idős is - magnóról. A két-
féle kommentálás, illetve a kisemberek-
kel történtek és az éppen csak jelzett tör-
ténelmi események, a megjelenített epi-
zódok és a nézők érzékenységére, törté-
nelmi tudatára apelláló utalások ellen-
pontozottsága, valamint a szimultán je-
lenetezés sajátos drámai feszültséget hoz
létre.

Jan Dite, a főhős naivan, tudásvággyal
indul az „életbe", s kezdi pályafutását
mint pikolófiú. Az első tanács, amit kap,
végigkíséri életét: „Semmit sem láttam,
semmit sem hallottam." Miközben meg-
próbál kívülállónak maradni, a század
középső harmadának történelmi és tár-
sadalmi viharai ide-oda dobálják. Első
munkahelyén rájön: „jó a cél, amit köve-
tek, a pénzkeresés, mert pénzért mindent
meg lehet venni, még a költészet is meg-
vásárolható". A meggazdagodás, az ön-
álló szálloda alapításának vágya vezérli
minden cselekedetét. De elmúlnak a
„békebeli béke" évei, a kvaterkázó, csin-
talankodó, az életet élni tudó urak helyét
a horogkeresztes szalagot viselő arcnél-
küliek veszik át, s az, hogy Dite fel-
szolgált az abesszin császárnak, s ezért
érdemrendet kapott, senkit sem érdekel.
A sors összehozza egy német barátnővel,
ezért a saját nemzetebeliek kiközösítik.
A háborúban felnyílik a szeme, akárcsak
a feleségének, aki kiábrándul a Führer-
ből, de életével fizet a hiszékenységéért.
Az élet abszurd játéka, hogy Dite akkor
tudja megszerezni a hőn áhított szállodá-
ját, amikor erre a legkevésbé adottak a

körülmények: a népi hatalom kisajátítja
az épületet. Mint meggazdagodott, ön-
ként vállalja a volt urakra, gazdagokra
váró internálást, csak hogy bebizonyít-
hassa: elérte célját, pikolófiúból millio-
mos lett. De senki nem fogadja be, sem a
volt hoteltulajdonosok, sem az új rend
emberei. A büntetés időszaka, a büntetés
utáni erdei és útkaparó munka egyedül-
léte végképp kijózanítja; tudja már, hogy
céljai hamisak voltak, s megbékélve a vi-
lággal, sorsával, egyre távolodva az embe-
rek közösségeitől, kedves állatai társasá-
gában elhatározza: megörökíti mindazt,
amit átélt, mert különben „semmivé
foszlana mindaz a lehetetlen, ami való-
sággá lett". Így búcsúzik el az a Dite, aki
azt vallja, hogy „az ember elpusztíthatat-
lan, csupán metamorfózison megy át", s
önmaga sorsáról így fogalmaz: „azt kívá-
nom, hogy ami még megmarad belőlem a
halálom után, az oldódjék fel az eső vizé-
ben, és folyjon le (a Szudéta-vidék hegy-
gerincéről) a két világtáj felé, hogy a víz
egy részemet mossa bele a csehországi
patakokba, másik részemet pedig a határ
szögesdrót kerítésén át a Dunába futó
patakokba, azt kívánom tehát, hogy halá-
lom után is világpolgár lehessek, hogy a
Moldván eljussak az Elbába, aztán meg
föl az Északi tengerbe, másrészt pedig a
Dunán a Fekete-tengerbe és mindkét
tengerből ki az Atlanti-óceánba".

Ivo Krobot nem leplezi, sőt hangsú-
lyozza a darab epikus vonásait, ugyan-
akkor minden ízében színházszerű elő-
adást komponál. Két egymással szem-
beforduló nézőtérfél között húzódik a
hosszú, téglalap alapú játéktér, amelynek
egyik végén áll az egyetlen állandó dísz-
letelem: egy szép, nagy tálalószekrény,
amely az előadás folyamán egyre inkább
átlényegül az éttermek bútordarabjából
Dite álmainak megtestesítőjévé; a pincér
ezt dédelgeti szemével, ezt öleli, ezt ve-
szi birtokba, amikor szállodát alapít, s
ettől vesz búcsút, amikor végül leszámol
a múltjával (ekkor már használati tárgy-
ként idegen elem az adott helyszínen, az
erdőben, s csak mint szimbolikus jel
értelmezhető).

Ebben a térben két asztallal, néhány
székkel, egy ággyal és két paravánnal a
legkülönfélébb tereket és helyszíneket
érzékletesen tudják jelezni (tervező: Du-
san Zdimal). A jelenetek egy-egy
életszakaszt bemutató blokkon belül
egymásba vannak csúsztatva, illetve a
térben szimultán játszódnak. Az úsztatást
a villám-gyors átállások biztosítják,
amelyet a színészek két szerep közötti
váltás közben



Molnár Erika, Varjú Olga, Mester Edit, Safranek Károly, Juhász György, Katona Zoltán és Horváth László Áttila a nyíregyházi Hrabal-előadásban
(Csutkay Csaba felvétele»

maguk végeznek el. A szimultanizmus
nem csupán technikai kérdés; igen kö-
vetkezetes, koncepcionális meggondo-
lásból következik. Ez a dramaturgiai-
rendezői eszköz sűríti, illetve az egymás
mellett játszódó epizódok egymásra vo-
natkozásával drámaibbá teszi a cselek-
ményt. Például az első blokkban, a tér
egyik felén, a kisváros eltompult agyú
urai söröznek, miközben Dite a másik
térrészben elindul a gazdagodás felé (a
vasútállomáson nem ad vissza a virsliért
járó pénzből); míg az egyik oldalon a
Gumikirály a csámcsogó uraknak bemu-
tatja Primavera nevű felfújható guminő-
jét, Dite a másik oldalon megismeri az
igazi testi szerelmet. S mindeközben kö-
zépütt Jodl Jézus Krisztus életéről szóló
könyvecskéjét árulja, s a bűnös emberisé-
get korholja; s míg ő a brosúráit rakos-
gatja egymás mellé a földre egy másik
szimultán jelenetben Walden, a meg-
gazdagodás apostola bankóival teríti be
szállodaszobájának padlóját stb.

Konzekvensen is, az előadás stílusát is
meghatározó módon használja a rendező a
kellékeket. Általában véve csak jelzik az
egyes tárgyakat, de amikor a kellékek-nek
a cselekvés alakulásában közvetlen
szerepük van, akkor azok valódiak. A fel-
fújható női testtel való játékot kellék nél-
kül kell hitelesíteniük a színészeknek,
ugyanakkor a könyvek és a bankók való-
diak; az urakat jellemző alakú és nagy-
ságú söröspoharak igaziak, de a sörivást
jelezve kell eljátszani; a pálinkaivást
pohár nélkül, csak játékkal érzékeltetik,
miközben a városka imádott nőjét, Vlas-
tiékát ténylegesen leöntik limonádéval és
így tovább.

Ez a kellékhasználat elválaszthatatlan
az előadás színészi megvalósításától,
amelyet a stilizáció és a hiteles létezés-
mód egyszerre jellemez. A színészek
jelenetről jelenetre, sőt néha egy jeleneten
belül is váltják szerepeiket. Egy-egy
színész hat-nyolc figurát alakít, tehát
nyilvánvalóan e figurákat „megjátssza".
A rendező pontosan tudtunkra is adja ezt,
amikor az előadás, illetve a második rész
elején a szereplők különböző jelme-
zeikkel vonulnak végig előttünk, mintha
öltözőjükbe mennének, illetve amikor az
éppen konkrét feladat nélkül lévő színé-
szek beülnek a nézőtérre.

A kis tér, a közönség közelsége nem
engedi meg a teátrális színészi eszközö-
ket, tehát minden alakváltásnak preg-
nánsnak, az aktust vállaltan felmutató-
nak, de az alakoknak egy epizódon belül
maximálisan hiteleseknek kell lenniük.

A darab és az előadás sajátos humorá-
ból következően a figurák többé-kevésbé
elrajzoltak, vagy - főleg a darab második
felében - tipizáltak, de csak oly mérték-
ben, hogy a karakteres alakok ábrázolása
a különböző helyzetekben eltérő mély-
ségű hitelesség követelményének is meg-
feleljen. Az abesszin császár látogatását
megelőző jelenet szélsőségesen komikus
megoldásaival (Safranek Károly meggör-
nyedt, félrebiccentett, remegő fejű, szél-
ütött öreg pincérje, Schlanger András
„néger táncot" lejtő étekkóstolója stb.)
vagy a megtermékenyítőintézet germán
istenalakjainak gyilkosan szatirikus - s a
body building-őrületre is célzó - ábrá-
zolásával szemben a vallatókat „csak" a
kabátjukkal, a hitleristákat sztereotip vo-
násokkal tipizálja a rendező.

Az előadás játékformája egyfelől töké-
letes együttes munkát igényel, másfelől
nagyfokú stilizációs, kreatív készséget.
Mivel a színészek sok szerepet játszanak,
természetes, hogy nincs kis és nagy fel-
adat, a vezető színész éppen úgy játszik
egymondatos epizódokat, mint ahogy a
kezdő színész dramaturgiailag fontos fő-
figurát. Elmosódnak a szerepek közötti
terjedelmi és fajsúlyhatárok, mivel az ál-
landó, intenzív és együttes jelenlét válik
fontossá.

A színészi munka talán leglényegesebb
jellegzetessége a játékosság. A szí-
nészeknek nemcsak figurákat kell vál-
tani, hanem játékstílusokat is. A kellék-
használattal kapcsolatban már utaltam
arra, hogy a reális és elképzelt kellékek
mennyire meghatározzák a színészek
játékát, de e kétféle ábrázolásmód nem
válik szét, az előadásban tökéletes össz-
hangban van e két réteg, egy pillanatra
sem válik zavaróvá a reális és az irreális
kellékekkel való játék egyidejűsége.

Az együttes munka és a játékosság
mindvégig egységben van, elég, ha olyan
kiemelkedő pillanatokra utalok, mint az
állomáshelyszín érzékeltetése (a konkrét
alakokat éppen nem megszemélyesítő szí-
nészek szolgáltatják a hangkulisszát), vagy
Dite búcsúja galambjaitól (Safranek moz-
dulataival eljátssza, hogy a madarak hozzá
szállnak, esznek a tenyeréből, elrepülnek
tőle, s ehhez a többiek adják a burukkolás,
a szárnycsattogás zaját).

S nemcsak különböző emberi típuso-
kat, személyeket elevenítenek meg a szí-
nészek; Dite utolsó stációjának négylábú
társait, a lovat, a kecskét, a kutyát és a
macskát egy-egy jellegzetes mozdulattal



vagy jellemző mozgássorral ábrázolják.
Ez a fajta színjátszás szokatlan a hazai
hivatásos színházakban, s Ivo Krobot kü-
lönleges érdeme, hogy nemcsak koncep-
cionálisan, gondolatilag, rendezőileg te-
remtett kitűnő előadást, hanem erre a
játékstílusra inspirálni tudta a színészeket,
akik láthatóan nem csupán végrehajtói a
rendezői elképzelésnek, hanem e
játékmódot élvező, örömmel dolgozó
társalkotói Krobotnak.

A játék jellegéből következik, hogy a
színlap nem szerepek szerint sorolja fel a
színészeket, hanem betűrendben a köz-
reműködőket. S ez így is van rendjén. A
színészi munkáról valóban mindenek-előtt
a közösségi teljesítmény szokatlanul
magas, kiegyenlített színvonalát értékelve
lehet szólni, hangsúlyozva, hogy
színészileg nincs gyenge pontja az elő-
adásnak. A közösségi játék persze egyéni
alakítások összességéből tevődik össze,
így néhány szereplőről külön is említést
kell tenni. A fiatal Dite szerepében Hor-
váth László Attila a figura naivitását,
hitét, bizalmát, tudásszomját hangsú-
lyozza, s minden más alakban pontos és
megbízható partner.

A felnőtt pincér szerepét Mátrai Tamás
játssza, az ő figurája éli át Dite minden
lényeges emberi drámáját, s ezeket a
színész igen érzékenyen ábrázolja, ki-
emelve azt, hogy bármilyen nagy vál-
tozások történnek is e figura körül, az
alapjaiban változatlan célokkal, a külvi-
lágra nagymértékben érzéketlenül téve-
lyeg a világban. Ugyanakkor az alak hite-
vesztésének ellentmondásos folyamatát is
finoman érzékelteti.

Gados Béla több azonos típusú figurát
alakít, ő játssza a szállodatulajdonosokat:
mindegyik más, mégis ugyanannak a
mentalitásnak a megtestesítője. Emellett
több kitűnő epizódban - vasutas, cigány,
melós, költő stb. - villantja fel kitűnő
karakterizálókészségét.

Schlanger András számos kitűnő epi-
zódja mellett Zdeneket, az élet élvezeteit
szerető főpincért játssza (pompásan tán-
col, szaxofonozik), aki ellenálló, majd
hivatásos politikus lesz. A színész bravú-
rosan érzékelteti Zdenek politikai pálya-
futásának töréseit, a világosan látó politi-
kus meghasonlását, pedig alig van ehhez
szövege, szituációja. Schlanger testtartá-
sával, megváltozó beszéd- és mozgásrit-
musával, egy-egy szünettel, hangsúllyal
képes teljes életet felmutatni.

Safranek Károly minden epizódja re-
meklés, szélsőséges eszközökkel jellemzi
a különböző figurákat (jegyző, tábor-

nok, pincér, nőt vizitáló aggastyán stb.).
Megrendítő a váltása, amikor Mátrai Ta-
más galambot röptető mozdulatát átvéve
átalakul Dite idősebb korú alakjává, hogy
aztán iróniával, mély bölcsességgel élje
meg a pincér megtisztulási folyamatát.

Farkas Ignác, Katona Zoltán, Juhász
György és a nők - Varjú Olga, Magyar
Éva, Mester Edit, Molnár Erika - az emlí-
tettekkel egyenrangú teljesítményt nyúj-
tanak a többiekénél valamivel kevesebb
csillogással járó szerepeikben. S azok is,
akiket a színlap fel sem sorol, de kisebb
szerepeket játszanak - Walden, baltás
szolga, illetve Siegfrid, zenekar - ponto-
san illeszkednek a közösségi játékba.

E két vendégrendezés a lengyel és a cseh
színház egy-egy jellegzetes stílusirányza-
tával ismertette meg a színészeket és a
nézőket. Debrecenben csak részben sike-
rült a lengyel színházi hagyományoktól
kicsit távoli, azokat csak hírből ismerő
színészekkel egységes, a darab szellemét
jól közvetítő előadást produkálni, a sajá-
tosan lengyel problematikájú darabot ma-
gyar körülmények közé átültetni. Viszont
Nyíregyházán az évad egyik legizgalma-
sabb, minden tekintetben igazi stúdióelő-
adás született, olyan előadás, amely elsö-
pör minden kétkedést, s bizonyítja a ven-
dégrendezések vitathatatlan hasznosságát.

Stanislaw Tym: A hajó (debreceni Csokonai
Színház)

Fordította: Pályi András. Díszlet jelmez:
Jerzy Michalak m. v. Zene: Mieczyslaw Mazu-
rek. Rendezőasszisztens: Porcsin László.
Rendezte: Andrzej Rozhin m. v.

Szereplők: Melis Gábor, Várday Zoltán,
Solymosi Tibor, Sárközy Zoltán, Porcsin
László, Bán Elemér, Kőszáli Ibolya, Tóth
Zoltán, M. Horváth József, Dánielfy Zsolt,
Kóti Árpád, Tihanyi Péter, Sziki Károly, Bor
Adrienne, Sz. Kovács Gyula, Németh László,
Boros Mária, Vizy András, Ecsedi Zsolt,
Hajdú Péter.

Bohumil Hrabal: Őfensége pincére voltam
(nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)

Fordította: Varga György. Forgatókönyv:
Ivo Krobot és Petr Oslzly. Magyar színpadra
alkalmazta: Bognár Róbert. Díszlet: Dusan
Zdimal. Jelmez: Alice Lasková. Dramaturg:
Petr Oslzly. Koreográfia: Zoja Mikitová. Zene:
JiPí Bulis. Segédrendező: Várnai Ildikó.
Rendezte: Ivo Krobot.

Szereplők: Farkas Ignác, Gados Béla,
Horváth László Attila, Juhász György,
Katona Zoltán, Magyar Éva, Mátrai Tamás,
Mester Edit, Molnár Erika, Safranek Károly,
Schlanger András, Varjú Olga.

KÖHÁTI ZSOLT

Kettévált esernyő

Operaegyütteseink IV. találkozója

Másodszor zajlott Szegeden a magyar
operaegyüttesek immár negyedik talál-
kozója. A helyi Nemzeti Színház társulata
(Szokolay: Vérnász - versenyen kívül;
Verdi: Macbeth) mellett a Magyar Állami
Operaház (Rossini: A sevillai borbély), a
Népszínház (Offenbach: A párizsi élet), a
győri Kisfaludy Színház (Bizet: Carmen),
a pécsi Nemzeti Színház (Mozart: Figaro
házassága), a debreceni Csokonai
Színház (Puccini: Tosca) művészei léptek
az újjáépített Tisza-parti neobarokk
játszóhely rangos színpadára, a hagyo-
mányos zeneértéséről, operaszeretetéről
ismert szegedi közönség elé.

A versenybe nevezett hat előadásból
három egészen kitűnőnek minősíthető -
ami nemzetközi viszonylatban is pompás
arány. Verdi Macbethje Kerényi Miklós
Gábor rendezésében, Oberfrank Géza
vezényletével, a szegediek előadásában
bizonyára megállná az összehasonlítást a
külföld legkiválóbb teljesítményeivel is.

Igazi színház az, ami elénk tárul. Ke-
rényi mintegy előlegezi a mű tárgyát:
Macbeth megkísértetését a hatalomvágy
által. Félmeztelen táncosok jelenítik meg
a címszereplő csillapíthatatlan ösztönét,
indulatát (időről időre fölbukkanva ők
hajszolják a hőst mind beljebb a trónért
folyó véres küzdelem szövevényébe);
gyerekek kínálják meg az uralkodás tár-
gyi jelképeivel. Vörös betűkkel ragyog
föl a színpad elé vont tüllfüggönyön a
darab címe - baljós figyelmeztetésként,
hogy aztán tempósan haladjanak a
visszafordíthatatlan folyamatok a végzet
irányába.

Ez a fajta nyitány alatti előrejelzés,
anticipáció más előadásokon is megfi-
gyelhető volt (Vérnász, Figaro házas-
sága), de csupán itt hatott érvényes,
indokolt hatáselemként. Mint ahogyan az
élő tűz is: amikor Lady Macbeth el-égeti
a férjétől érkezett, terhelő bizonyítékként
nem kívánatos levelet. Egy egész hatalmi
gépezet embertelenségét sugall-ja
Kerényi. Az ő Duncan királyáért túl sok
könnyet ejteni nem érdemes: minden
hájjal megkent vén mihaszna, praktikákba
fásult funkcionárius, aki a köszöntésekor
átadott tulipáncsokrot azonnal egy
szárnysegéd markába nyomja. Ez a


