
vel vitáznak, akit bálványoznak és hibáz-
tatnak; aki, mint Shepardnál a minden-
kori szülők, felelős is gyermekei szeren-
csétlenségéért, de egyszersmind áldozat
maga is, csak egy láncszem az öröklődés
sorozatában, ugyanolyan álmok és illú-
ziók csalták tőrbe, ugyanolyan kiszolgál-
tatottan keresett a végtelen tájban egy
pontot, ahol megvethetné lábát.

Verebes viszont Bozóky Istvánnal - aki
irodalmi tanácsadóként maga is ludas
lehet az elképzelésben - reális apát játszat.
Mikor a végén még át is lép a fiatalok
játékterébe, s közvetlenül társalog velük,
a néző teljesen megzavarodik, hiszen egy
több alakban megjelenő mitikus jelenlét
helyett egy realista jelenléten belül törik
meg a konvenció. Ez az elgondolás
mellesleg rendkívül megnehezíti Bozóky
színészi feladatát, hiszen reális lényként
kénytelen állandóan elfoglaltságokat,
„fizikai cselekvéseket" keresni magának,
ahelyett, hogy önmaga mitikus
párlataként egyszerűen csak megfogha-
tatlan létezésével lenne jelen. A tér mar-
káns elhatárolása egyébként a legpará-
nyibb színpadon is megoldható lenne. Itt
ezt egyvalami hivatott pótolni: az Öreg
játékterének másmilyen, kékes-ezüstös
megvilágítása, de egyéb feltételek híján
ez egymagában nem meggyőző: lehet,
hogy az apa csak spórol a villannyal.

Lötyög a szereposztás harmadik kereke
is. Befogadó színházról lévén szó, a
szereposztási kényszer nem mentség.
Eddie-t, a cowboy-kaszkadőrt, ezt a vad,
erős, szenvedélyes fiatal férfit, aki meg-
rögzötten hisz rég kiveszett, de mester-
ségesen még mindig táplált vadnyugati
álmokban csakúgy, mint saját marcona
keménységében, céltudatosságában és le-
győzhetetlen férfiasságában, s akinek mély
belső kiegyensúlyozatlansága, tanácsta-
lansága csak e külső burkok lefoszlása
után válhat meggyőzővé és felkavaróvá -
kiválóan el tudta volna játszani (ha már a
Radnóti Színpadban gondolkodunk)
Eperjes Károly vagy Gáspár Sándor; ehe-
lyett az egész alkatában egységesen lágy
Nagy Sándor Tamás vergődik a szerep-
ben, aki csak tanácstalan, csak megzava-
rodott, s nem tudhatja megélni és közve-
títeni a konfliktust az amerikai álmok és
saját sorsa között. A mély értelmű she-
pardi metafora, hogy Eddie, a cowboy
végül már csak egy motelszoba rozoga
ágyát fonja körül, nagy mutatványként,
lasszójával, Nagy Sándor Tamás játéká-
ban léha, esetleges időtöltéssé, jobb eset-
ben puszta krakélerséggé fajul, s nagy-
részt az ő hibája, hogy a féltestvérszere

lem kétségbeesett, végzetszerű izzása,
amely egyes bírálóknak Oresztészt és
Elektrát, másoknak Phaedra tragédiáját
juttatta eszébe, egy pillanatra sem szüle-
tik meg. Igaz, tartózkodó maradt e téren
a rendezés is, mely a fizikai vadságot is
csak igen tétován, óvatosan markírozza,
sőt az erőszak egyes jellegzetes kitöréseit
az író szándékával ellentétben a színpadon
kívülre helyezi. Nagy Sándor Tamás játé-
kából csak egy-egy ironikus mozzanat ma-
rad emlékezetes, bár a színész alkatából
következően ez is fanyarabb és intellek-
tuálisabb Eddie keserű, görcsös, önma-
gát is marcangoló szarkazmusánál.

A legdurvább félrefogás Martin szere-
pét sújtja, bár epizódszerepről lévén szó,
nem: ez a legmeghatározóbb az előadás
összhatása szempontjából. Martin (aki-
nek nevét a szereplők szép, lapos magyar
„a" hanggal ejtik) az a szolid kisember,
akinek révén May megpróbálja megvaló-
sítani azokat a kispolgári ábrándokat,
melyek ugyan tőle is alapvetően idege-
nek, de Eddie-től való menekülése érde-
kében kínkeservesen és ideiglenesen még-
is felvállalja őket. A derék kertész legföl-
jebb hétköznapi, átlagos, egyszerű ember,
de nem az a nevetséges idióta, akinek
Kelemen Csaba (talán a bús történet fel-
oldó humorforrásaként, a nézők felüdí-
tésére?) ábrázolja. Martin jelenlétének
dramaturgiája van: a kéretlenül rázáporo-
zó ijesztő és ellenőrizhetetlen vallomások,
valamint Eddie gúnyos erőszakossága
egy-re inkább kibillentik kezdeti
hiszékeny, jóindulatú nyugalmából,
homályosan érzi, hogy számára
felfoghatatlan erőkkel és jelenségekkel
került szembe, melyek vonzzák és
taszítják egyszerre - menekülne is,
maradna is (tehát kissé akár a néző metafo-
rájának is felfogható) - mindezt bárgyú
vihogásokkal, komikus gesztusokkal nem
lehet kifejezni. Arról már az előadás általá-
nos snasszsága tehet, hogy egy udvarló, aki
ráadásul éppen kertész, randa
művirágcsokorral kedveskedik szíve
hölgyének (mint ahogy a kellékek
általában is magyar tucat-termékekből
álltak elő).

Szenvedélyt és titkot a dunaújvárosi be-
mutatóba csak Takács Katalin játéka lop;
ez utal arra, hogy valamiféle magyar-ame-
rikai Shepardot talán mégiscsak lehet, sőt
esetleg érdemes is megteremteni.

Sam Shepard: Szerelem bolondja (Dunaújvá-
rosi Bemutató Színpad)

Fordította: Göncz Árpád. Irodalmi munka-
társ: Bozóky István. Díszlet: Donáth Péter.
Jelmez: É. Kiss Piroska. A rendező munkatár-
sa: Bodori Anna. Rendezte: Verebes István.

Szereplők: Takács Katalin, Nagy Sándor
Tamás, Bozóky István, Kelemen Csaba.

BÓTA GÁBOR

A lecsupaszított sziget

Shakespeare A viharja az
Allami Bábszínházban

Nem könnyedén bájos, elbűvölően va-
rázslatos meseszigetet látunk a Bábszín-
házban. Nem szemkápráztató a látvány,
nincsenek különböző színekben pompá-
zó, libbenő tündérek, a bábok nem vál-
toztatják alakjukat. A táj sem gyönyör-
ködtető, kiismerhetetlen ősbuja vadon.
Inkább végletesen lecsupaszított, sivár és
kietlen. Két nagy megkövült csiga a szín
egy-egy oldalán, hatalmas, szinte a
színpad egészét betöltő lépcsőszerkezet,
melyet nem zöld növényzet, hanem ko-
rallszerűen dermesztő őskövület szegé-
lyez. Az egykori élet nyomai csupán.
Valami utáni létállapot. Valamit illuszt-
rál, valamit megmutat, hangsúlyozottan
díszlet jellegű. Nem csinálnak titkot abból
sem, hogy a bábukat színészek mozgat-
ják. Az előadás elején megjelennek az
ismert fekete bársony egyenruhájukban.
Megnézhetjük őket. Garas-Prospero pál-
cájának intésére veszik fel fejükre a csuk-
lyájukat, változnak át animátorokká.
Meg-fognak egy kék vásznat,
megmozdítják, fodroztatják, hullámokat
formálnak belő-le, már előttünk a vihar.
Prospero szervezi a játékot, ő irányítja
mindezt, megmutatja nekünk a világot.
Először egy szép vihart mutat. Túl szépet.
Kedves bábuhajó kerül a kék
vászonviharba. Gusztusos villámok
cikáznak, Ariel ezüstfeje kavarja a vizet.
Gyönyörű mindez. A szakmai bemutató
közönsége még meg is tapsolja. Jobb
lenne, ha félelmetesebb lenne, jobb len-
ne, ha dühöngőbb lenne, jobb lenne, ha
elementárisabb lenne. Még az is esztéti-
kus látvány, ahogy a kis hajót magába
csavarja a vászontenger. Szép, de nem
kavar fel. Nem döbbent meg úgy, mint
amikor a Bábszínház színpadán a sem-
miből hirtelen megjelenik a Csodálatos
Mandarin, ez a mindent elsöprő őserő.
Nem döbbent meg úgy, mint amikor a
fából faragott királyfi szétzilált, agyon-
hajszolt, elgépiesedett testrészei külön-
válnak egymástól, és egyenként vad, szi-
laj táncot ropnak. Pedig a shakespeare-i
viharnak hasonló erejűnek kellene len-
nie. Szét kellene dúlnia a társadalmi vi-
szonyokat, meg kellene mutatnia, hogy a
viharban ezek fabatkát sem érnek, hogy
mindegy, ki van a hajón, király is lehet
akár, ebben a helyzetben rang nem szá-
mít, az számít csak, ki ért jobban a felkor-



bácsolt elemekhez. Az, aki jobban ért
hozzájuk, az parancsol. Megvilágosító
erejű kellene hogy legyen ez a vihar, meg
kellene hogy mutassa, ki mennyit ér. A
hajón lévők hangjait is csak messziről,
rádiójátékszerűen halljuk, nem is érteni
igazán, mit kiabálnak. Ettől azonban még
nem rémisztő a káosz. Kimaradnak vi-
szont a darab igen híres mondatai:

Kormányos: - Nem hallja az úr? Utunk-
ban vannak itt. Maradjanak a kabinjaik-
ban; nem kell publikum a zivatarnak.

Gonzalo: - No, no. Jól van már, türe-
lem, türelem.

Kormányos: - Mondja ezt a tenger-
nek! - El az útból! - Mit törődik ilyen
égszakadás a királlyal! - Vissza a kuc-
kóba! Csitt. Ne zavarjanak! (Mészöly
Dezső ford.)

Természetesen nem az a baj, hogy ki-
maradnak szövegrészek a darabból. Hi-
szen a Bábszínház jócskán húzott a Szent-
ivánéji álomból, a Csongor és Tündéből,
nem is beszélve az Odüsszeiáról vagy a
Kalevaláról. Ezekben az előadásokban
azonban a látvány általában pótolta a
kiesett mondatokat. A darab költészete,
filozófiája képzőművészeti látvánnyá vál-
tozott, nemcsak kifejezte az elmaradt
szövegek lényegét, hanem gyakran új je-
lentéstöbblettel is gazdagította. A mos-
tani előadásban a vihar látványa nem
fejezi ki igazán a szöveg lényegét. Szép
díszlettervezői megoldás csupán. Egyál-
talán a képzőművészet, a bábos megol-
dások háttérbe szorulnak.

Garas Dezső, a rendező valószínűleg
nem akart elmerülni a trükkök, a csodák,
az egymás után hömpölygő képek biro-
dalmában. Szikár, lényegre törő előadást
akart, a fontos szövegre koncentrálót.
Meg akarta rendezni A vihart. Áll Mi-
randa, beszélget Prosperóval, gyakran
csak az egyik keze mozdul; áll Alonso,
Sebastian, Antonio, Gonzalo, gyakran
csak a kezük mozdul. Lényeges, hosszú
darabrészeket mondanak el így. Mintha
„élő" színházban lennénk. Csak ott az
arcjáték szinte mindent kifejezhet, és ez
lehetővé teszi a mozdulatlanságot. A
bábuknak akciókra van szükségük ahhoz,
hogy a holt arcuk megelevenedjen. Gyak-
ran több mozdulatra képesek, mint egy
hús-vér színész. Ezért gyakran kifejezőb-
bek, mint az eleven ember. Mindez igaz
akkor is, ha a darabhoz illik ez a puritán-
ság. Rossz hagyomány ugyanis A viharból
mesevilágot fabrikálni, Prosperóból pedig
varázsköpenyes, hókuszpókuszos
bűvészt. Hiszen ez a sziget, ahol a törté-
net játszódik, nagyon is valóságos hely.

Kemény hatalmi harc folyik ezen a pa-
rányi területen. Többszörösen megtörté-
nik mindaz a szörnyűség, amely tizenkét
évvel ezelőtt történt Prosperóval Milá-
nóban. Öccse letaszította a trónról, és
száműzte a városból. A szigeten Sebas-
tian, a nápolyi király öccse készül hasonló
tettre, ő már a gyilkosságtól sem irtózik.
A merénylethez Antoniónak is érdeke
fűződik, hiszen függ a nápolyi királytól.
Láthatjuk mindennek a tragikomikus,
groteszk változatát is. Trinculo és Ste-
phano Prosperót tervezik megölni, a szi-
get birtoklásáért. Felbujtójuk Caliban.
Akitől viszont Prospero rabolta el egyko-
ron a sziget uralmát, és most rabszolga-
sorban tartja. Mindenki függ mindenkitől,
mindenkit az érdekei mozgatnak. Még
Arielnek, a légi szellemszolgának is érdeke
fűződik ahhoz, hogy Prospero parancsait
végrehajtsa, a gyilkosságok megakadályo-
zásában segédkezzen, hiszen csak így ér-
heti el elvont célját, a szabadságot.

Elfajzott, kemény világ ez, a hatalom,
az erő, az érdek világa. Kevés hely jut

benne a szeretetnek, a szépségnek. Pros-
pero még a lányát is csalétekként hasz-
nálja, ezért hozza őt össze Ferdinánddal.

A bábuk alkalmasak a hatalmi viszály
kifejezésére. Sok évig ment Kolozsvárott a
Bábszínházban Jarry Übü királya Kovács
Ildikó kiváló színre vitelében. Ott is
különös jelentéstöbbletet hordozott az,
hogy Übüt „élő színész" alakította, a
bábuk pedig az alattvalók voltak. Így
eleve nagyobb, hatalmasabb volt náluk,
könnyedén taposhatta, ütlegelhette, gyil-
kolhatta őket halomra. Ezúttal is indo-
kolt, hogy Garas Dezső „élőben" játssza
Prosperót, hiszen ő tervezi, irányítja és
mindvégig figyelemmel is kíséri a játé-
kot. Ő a legnagyobb formátumú szereplő
az előadásban. A száműzetés évei alatt
eljutott arra a bölcsességre, hogy min-
denkin keresztüllásson, előre lássa azt,
hogy az általa létrehozott szituációkban
ki miként fog cselekedni. Ezt Milánóban
még nem tudta volna. Tudása könyvből
szerzett tudás volt. Nem értette, nem is
figyelt a környezetére. Ezért taszíthatták

Shakespeare: A vihar (Állami Bábszínház).
Prospero: Garas Dezső és Bródy Vera Miranda-bábja (a bábszínész: Szakály Márta)



le a trónjáról. Mostanra kiismerte a csel-
szövő praktikákat, megismerte az em-
bereket. Garas keserű, bölcs gúnnyal
tekint rájuk, leginkább a díszletlépcső
tetejéről figyelve az eseményeket. Erre
a szintre Arielen, Mirandán és Ferdinán-
don kívül nem is jut fel más. Prospero
egyszerű, natúr színű vászonruhája hang-
súlyozottan elkülönül a bábuk díszes jel-
mezétől. Ariel csak egy ezüst színű női
fej, ő az egyetlen, aki a semmiből tűnik
fel és el.

Előttünk már a Prospero által szerve-
zett játék, ő pedig szinte istenként moz-
gatja teremtményeit. Suhint a pálcájával,
és Ferdinánd fejre áll a levegőben. Cset-
tint a kezével, és megjelenik egy animá-
tor, zseblámpákkal az összeesküvők ar-
cába világít, hangsúlyossá teszi, kiemeli
a bűnt. Van, amikor csak rezonőrként
van jelen, fejcsóválással, gesztusokkal, mo-
sollyal fejezi ki a véleményét. Hasonló
gesztusokból épül fel az előadás jelentős
része. A bábuk egy-egy fontos mozdula-
tot tesznek csupán. Megsimogatják egy-
mást, összeérintik a fejüket, fenyege-
tésre emelik karjukat, a testüket meg-
döntve hallgatóznak, imbolyogva,
sejtelmesen titkolózva veszélyt
kifejezők, fel-dúlt, hirtelen gyors
mozgással idegesek, dühösek.

A rendező a bábuk mögötti színészi
teljesítményre, a hangok megfelelő kife-
jezőerejére jobban koncentrál. Ez nem
kis küzdelmet jelenthetett.

A bábszínházakban mindig probléma
az, hogy miként lehet az emberi hangot
hozzáilleszteni egy stilizált képzőművé-
szeti elemekből álló világhoz. A vásári
bábjátékosok hangja például egyértel-
műen torzított, sipító, leszorított gége-
hang. A bábszínházban megtörténhet,

hogy idősödő színésznő játszik kisfiút,
hogy idős színész alakít kisgyereket vagy
akár csecsemőt, a leggyakrabban termé-
szetellenes testhelyzetben, karjukat föl-
felé emelve, nyújtózva, térden állva, gug-
golva, testüket kicsavarva, összeszorul-
va, összeütközve egymással. A beszéd
mozgatja az egész testet, ennek megfe-
lelő az arcmimikánk, a gesztusaink, a
légzésünk, a remegésünk. A színpadon
lévő színésznél ez látszik, szinkronban
kell hogy legyen az alakításával. Ha a
bábszínész a szerepnek megfelelően be-
szél, még közel sem biztos, hogy az általa
megelevenített figura is ezt teszi. A tes-
tétől független, holt anyagba kell hogy
életet leheljen. Tovább nehezíti a bábo-
sok helyzetét, hogy többségük élete nagy
részében gyerekeknek játszik. Mókás kis
állatszerepeket, groteszk mesefigurákat.
A gyerekközönség állandóan cserélődik,
ezért az előadások hosszú ideig vannak
repertoáron, tehát sokszor évtizedekig
játsszák ugyanazt a szerepet. Csak gyere-
keknek előadni eleve nem egészséges a
színész számára. Hiába mondják el sokan,
hogy gyerekeknek úgy kell játszani, mint
felnőtteknek, csak jobban, ez mégiscsak
bizonyos fokú beszűkülést jelent. Nem
igényli a színészi tudás teljes skáláját.
Kialakulnak és rögződnek bizonyos ma-
nírok. Gügyögő, „gyerekes" hangsúlyozás,
„tütükézés", kedveskedés. Ettől nehéz
szabadulni. A Bábszínház kiváló világ-
járó felnőttprodukciói sem kedveztek
annak, hogy a színészek minden irányú
képességüket. fejleszthessék, kibonthas-
sák. Ezek általában zenei produkciók
voltak, csak mozgatási feladatot igényel-
tek. A feladatok nem voltak igazán sze-
mélyre szólók, testre szabottak. A szí-
nészek kicserélhetők voltak egymással.
Ez több esetben meg is történt. Ugyanis,

aki elsajátított egy magas fokú bábozási
készséget, az be tudott állni ezekbe az
előadásokba, vagy produkción belül át-
vehetett egy másik szerepet. Az előadá-
sok olyan tökéletesek voltak összhatá-
sukban - ez természetesen a fő erényük
is volt -, hogy nem jelentettek a színé-
szek számára személyes sikert. A szín-
padra alkalmazó, a rendező, a tervező
dicsősége volt ez inkább. A közönség
általában zavarba is jött, amikor megha-
joltak, nem tudott kit jobban vagy kevés-
bé megtapsolni. A fából faragott királyfi,
A csodálatos mandarin, a Petruska, a
Beckett: Jelenet szöveg nélkül, a Ligeti
Avanture a magyar színházművészet csú-
csát képviselték. Ugyanakkora színészek
képességeit csak bizonyos irányban fej-
lesztették. Ezt a bizonyos irányt sem ta-
nulta meg minden bábszínész. Vannak,
akik alig játszanak mást, mint napi há-
rom tájelőadásban kisgyerekeknek szóló
meséket. Arról csak ábrándoznak, hogy a
Népköztársaság úti épületben is szere-
pelhessenek. A Bábszínházban csoport-
beosztás van ugyanis. Ot-hat színész
alkot egy csoportot. A rendező, ha meg-
kap egy darabot, nem a színház hatvanon
felüli létszámú színészgárdájából választ,
hanem megkap egy csoportot. Nagyobb
szabású produkciók esetében két csopor-
tot összevonnak. Ugyanaz a néhány szí-
nész van akár évtizedekig „összezárva".
A fiatalok alig tudnak tanulni idősebb
kollégáiktól. A csoportbeosztásra azért
van szükség, mert a Bábszínház „mamut-
intézmény". Egyszerre lát el két pesti
színházat, az ország nagy részén tájol,
sokat turnézik külföldön. Ha „kevernék"
a színészeket, akkor például egy hosz-
szabb külföldi vendégjáték esetén itthon
nem tudnának játszani. A csoportbeosz-
tás megbontásán ennek ellenére gondol-
kodni kellene, mert ez hosszú távon elfá-
radást, kiüresedést okoz. Amikor például
a színháznál volt még Kemény Henrik, ő
egymagában lehetett volna egy „cso-
port", játszhatott volna Vitéz Lászlót.
Boldog lett volna ő is, és rögtön felszaba-
dult volna négy-öt ember. Havas Gert-
rúdnak és B. Kiss Istvánnak is ragyogó
gyerekműsoruk volt. Felléphettek volna
ők is a Bábszínház képviseletében, megint
beoszthatók lettek volna máshová a fel-
szabaduló színészek. A környező szocia-
lista országokban több helyütt húszon
felül van a bábszínházak száma. Földerí-
tendő, hogy nálunk miért alakult úgy,
hogy csak egyetlen bábszínházunk volt
sokáig. A „felduzzasztott" nagyszínház
könnyen üzem jellegűvé válhat, nem tud
figyelni minden művészére. Sorozatban

Garas Dezső (Prospero) és Pataky Imre (Caliban)



„gyártja" az előadásokat, nem lehetünk
például arról meggyőződve, hogy az egy
napon játszott három tájelőadásból az
utolsó is teljes értékű. A statisztikákban
ez nem jelentkezik. Igen magas néző- és
előadásszám érhető el így. Természete-
sen szükség van ennyire, és még sokkal
többre is szükség lenne. A megoldás
azonban feltétlenül az, hogy egyre több
báb-színház jöjjön létre az országban.
Meg kellene oldani végre a bábszínészek
főiskolai képzését. A jelenlegi stúdió nem
elégséges megoldás. Nem ad a főisko-
láéval egyenértékű diplomát. Így ritkán
jelentkeznek igazán kvalitásos tehetsé-
gek. Az amatőr bábmozgalom egykor jó
utánpótlást jelentett. Fokozatos apadása,
lassú sorvadása idején ezzel is egyre
kevésbé tehet számolni. Szükség lenne
arra, hogy a legjobbak, azok, akik most
A vihart létrehozták, haladéktalanul át-
adhassák tudásukat.

Ugyanis Garas Dezső sem a teljes
színészgárdából választhatott, ő is meg-
kapott egy csoportot, megerősítve még
egy-két színésszel. Akiket kapott, a szín-
ház sokat próbált „nagy öregjei". A híres
felnőttdarabok többsége velük készült.
Tényleg ők a legjobbak, vagy csak róluk
hisszük ezt, hiszen sokak-nak nem volt
lehetőségük a megmérettetésre.

Temérdek élményt köszönhetek ne-
kik, sok mindent láttam velük, szeretem
őket, mégis zavar, hogy csupa ötven év
feletti ember jön ki a színpadra megha-
jolni. (Az Arielt játszó Sallay Virág és két

fiatalabb művész, akik csak kisegítő fel-
adatokat látnak el, Meixler Ildikó és Szé-
kely Andrea kivételek.) Nemcsak azért
zavar, mert ez nem egészséges, hanem
azért is, mert bizonyos szerepekhez fia-
talabb hangokra lenne szükség.

Shakespeare-nél nem lehet elváltoz-
tatott hangon beszélni, mindenki saját
hangjával van jelen. Így egyszerűen hal-
latszik, ha valaki már nincs fiatal sze-
relmes korban. Erről nem a színészek
tehetnek. Hiszen az ő lelkesedésük nyil-
vánvaló. Örülnek a rájuk bízott sokol-
dalú, nehéz feladatnak. Látszik, hogy
nagy munka van az előadásban, hogy
nem hat hétig próbálták. A Bábszínház
egy-egy reprezentatív produkcióját min-
dig is kiszakította az üzemmenetből, és
több hónapig, akár fél évig is próbálta.
Így tudtak kiugró eredményeket elérni. A
mesterségbeli tudás, a kidolgozottság, a
színészi átéltség most is jellemzi őket.

Garas képes a nagyság, a jóság, a ke-
gyetlen számítás, a lehiggadt, fölényes
gúny keverékének az érzékeltetésére.
Nagy pillanatai is vannak. Az előadás
végén Ariel felöltözteti őt egykori ékes
hercegi ruhájába. Lejön a lépcsőn a bá-
buk közé a földre. Letérdel. Szaggatott
lesz a mozgása, az ujjai megmerevednek.
Báb most ő is a bábok között. Keserű
megmutatása ez annak, hogy ha visszatér
Milánóba, nem feltétlenül lesz különb
ezeknél. A történet megismétlődhet, a
történelem kajánul megismételheti az
eseményeket. Ezt jelzi Caliban is. Végig-
hallgatva Prospero intelmeit, felemelke-

dik négykézláb helyzetéből. Most ő a
legnagyobb mindegyikük között. Félel-
metes és támadó. Prospero kilép báb-
helyzetéből, mint egy állatidomár kény-
szeríti négykézlábra a földre. Majd újra
visszatérdel a bábok közé. Ebben az elő-
adásban is eltöri pálcáját. A színészek
arcát ismét látjuk, ők leteszik a bábuikat.
Távoznak. Prospero ott marad az élette-
len bábuk között, az élettelen szigeten,
és mint valami brechti tanulságot, felénk
fordulva, ránk mutatva, mondja el záró-
mondatait. Ezek nagyszerű pillanatok.
Pataky Imre teljes mivoltában maszkos
színészként alakítja Calibant. Ő az, aki
még igazán veszélyes lehet Prosperóra, ő
az, aki a szerep súlyosságát tekintve is
versenyezhet vele. Pataky meg tudja je-
leníteni az ösztönös, vad agressziót, az
uralmát visszaszerezni akaró, félelmetes,
egyszerre állati és emberi szörnyszülöt-
tet. Másodpercekre még gyengédségre is
képes. Amikor Stephano és Trinculo, e
két részeges, gyilkosjelölt hóhányó meg-
érzi Ariel jelenlétét, megsejti hangját, re-
megni kezdenek. Caliban a karjaiba veszi,
babusgatja őket. Szüksége van rájuk, csak
a segítségükkel ölheti meg Prosperót.
Trinculót és Stephanót Gruber Hugó és
Erdős István játssza. Ők elrajzolt, karika-
turisztikus figurák. Trinculo hasát kidu-
gó, magamutogató, orrát behúzó göm-
böc. Stephano nyúlánk, hosszú, keskeny
orrú, az orrát állandóan piszkáló, örök-
mozgó. Sokat nevetünk rajtuk. Nem ala-
kítóik tehetnek arról, hogy az előadás-
ban elfoglalt helyük hangsúlyosabb a

Prospero a bábok között (Matz Károly felvételei)



kelleténél. Egyszerűen valódi bábok je-
lentek meg a színen, ezért van az, hogy
hancúrozásaikra, verekedéseikre, része-
geskedésükre, az orrukra jobban emlék-
szünk, mint a darab fontosabb részleteire.
Szakály Márta nem a szűzies, tiszta
Mirandát alakítja, hisztériás, minden-áron
megházasodni akaró, nyafogó lányt állít
elénk. Bábuját hisztériás rohamai közben
a földhöz csapkodja, vagy ideges
nevetések közepette a levegőbe emeli.
Ferdinánd (Gyurkó Henrik) Mirandán
kívül nem sokat lát környezetéből, epe-
kedő hősszerelmesként keresi a kegyeit.
Alonsónak, Sebastiannak, Antoniónak,
Gonzalónak (Gruber Hugó, Csajághy
Béla, Varanyi Lajos, Elekes Pál) jut a leg-
kevesebb feladat. Kimunkált kulturált-
sággal mozgatva bábuikat, végzik nem
könnyű feladatukat. Az ő megjelenésük-
nél van a legtöbb hiányérzetem, hiába
mondják szövegüket, annyira kevés az
akciójuk, hogy szereplésük helyenként
unalommal fenyeget. Ariel Sallay Virág.
Csak a színésznő fejét látjuk ezüstre
mázolva. Nincsenek szárnyai, nincs el-
tündériesítve. Hidegség árad ebből az
ezüstfejből, szépen artikulált mondataiból
pedig csipetnyi gonoszság. Kár-örvendő
élvezettel bonyolítja a cselekményt.
Kássa Melinda egy Ariel vezérelte
tüneményes szörny nevében mond pár
mondatot. Eddigi teljesítményei alapján
feltétlenül többet érdemelt volna. Koós
Iván tervezte a díszleteket, Bródy Vera a
bábokat. Korábban elkényeztettek
bennünket egészen kiváló terveikkel.
Tudjuk róluk, hogy nagy művészek. Nem
érzem azonban, hogy mostani munkájuk
többet adna az eddigiekhez képest. Szi-
lágyi Dezső a tőle megszokott alapos-
sággal dolgozta át a művet a különleges
kívánalmaknak megfelelően.
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Fordította és átdolgozta: Mészöly Dezső.

Bábszínpadra alkalmazta: Szilágyi Dezső.
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Dallos Ibolya. Színpadmester: Kovács József.
Koreográfus: Csetneki Gábor m. v. Fővilágo-
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ERDEI JÁNOS

Szemben a forradalommal

A Danton halála Miskolcon

„Ki-ki érvényesüljön a maga mód-
ján. Hogy okos-e az illető vagy buta,
művelt vagy műveletlen, jó vagy
rossz, ahhoz az államnak semmi
köze."

(Büchner: Danton halála)

Ha a Szőke István által ezt megelőzően
Pécsett rendezett A velencei kalmár- esz-
tétikai értékén túl - morális, úgy a most
Miskolcon bemutatott Danton halála fe-
lelőspolitikai tett. Felelős, mert a
legrosszabbal néz szembe. A hatalmi
struktúra összeroppanását követő
vérgőzős reorganizációval szembesít -
kíméletlen erővel. Ahhoz azonban, hogy
az előadás végén a színpadra özönlő s a
Marseillaise recsegő hangjaira a
közönségre szegezett tekintettel a nézőtér
felé menetelő ját-szók ilyen döbbenetes
hatást váltsanak ki, ahhoz hibátlan
darabértelmezés és természetszerűen
gyakorlatilag hibátlan megvalósítás
szükségeltetik.

Maga a darab egyébként annak a válto-
zásnak a megörökítése, amikor az emberi
tettek - még a forradalom egyébként
kiélezett pillanataiban is - csak a már
kiépült politikai intézményrendszer köz-
vetítésével válnak valósággá, s ezáltal
nemcsak a cselekedetek indítékai keve-
rednek össze kibogozhatatlanul (a drá-
mában erről Robespierre mond monoló-
got), de maga a hagyományos értelem-
ben vett „cselekmény" is eltűnik; nem-
csak az önmagukban vett interakcióik
döntik el a szereplők sorsát, hanem a
közvetítéseknek az a módja is, ahogyan
ezek a szavak és cselekedetek az intéz-
ményrendszer döntéshozóinak a tudo-
mására jutnak. (A személytelen intéz-
ményrendszer minden addiginál szemé-
lyesebb indítékok érvényesítését teszi
lehetővé.) Tett és egyre kiszámíthatatla-
nabb következmény Büchner színpadán
már eltávolodik, de nem annyira, hogy
összefüggéseik ne lennének szemlélhe-
tőek. Szőke István ezeket az eseményeket
„szertartásként" rendezi meg, nagyon
helyesen, s így a történések fölvázolják
azt a rendet, amely a dráma szereplői
számára már áttekinthetetlen. Ráadásul,
ha nem lenne szinte a végsőkig lejáratott
és így szinte minden jelentéstartalmától
megfosztott szó a „kultikus", úgy Szőké-
nek erre a rendezésére is ezt kellene
mondani. Így be kell érni annak regiszt

rálásával, hogy ez az előadása sem a drá-
ma utolsó szavával ér véget. A rendező-
nek mondandója van az előadás (ponto-
sabban az így fölidézett történés), vala-
mint a közönség viszonyáról is; így igen
korlátozott, de egyedül lehetséges mó-
don előadásai valóban „események",
nem kiszakítják a nézőt a napi esemé-
nyek sodrából, hanem kijelölik a helyét.

Ennek a létrejöttében - túl a gyakorla-
tilag hibátlan munkát végző rendezőn,
túl az önmagukat szinte kivétel nélkül
fölülmúló színészeken - Fekete Mária
jelmezei is döntő részt vállaltak. Ruhái a
korabeli francia társadalom teljes és pon-
tos keresztmetszetét teszik jelenvalóvá.
A sans-culotte-ok nyomorának kortalan
„egyenruháját" viselők bármikor feltűnés
nélkül elvegyülhetnének akár a Bosnyák
téren, akár a Nagyvásárcsarnok rakodói
között (hogy a guberálókról most ne is
essék szó). A szakirodalomban ugyan
közhely, hogy a dráma (s a forradalom)
szinte valamennyi eseményének a kime-
netelét végső soron ezeknek a „tömegek-
nek" a mozgása, olykor-olykor tettleges
„állásfoglalása" határozta meg, de ez a
közhely színpadilag csak igen-igen nehe-
zen megvalósítható igazság.

Hogy ez Miskolcon szinte maradékta-
lanul sikerült, az Szőke István dramatur-
giai leleményének s az ezt a leleményt
megvalósító Szegedi Dezső és Hidvégi
Elek játékának köszönhető. Szőke az
Első és Második kordés, illetve az Első és
Második polgár szerepeit nemcsak össze-
vonta, hanem az ezeket alakító Szegedi
Dezsőt és Hidvégi Eleket valamennyi, a
statisztériát is mozgósító jelenetben -
önálló, sőt kitüntetett! - feladattal szín-
padra is küldte. Hidvégit a törvényho-
zók, majd az esküdtek, míg Szegedit a
(színpadi) közönség soraiba is beültette.
Szegedi - aki amatőrökkel Szophoklész
Antigonéjának cigány nyelvű előadásán
dolgozik - izgatott, szüntelenül rohangál.
Tekintetét hol az éppen szónokolók
arcába fúrja, hol pedig széles gesztusok-
kal és őrületes vehemenciával ismétli és
rikoltozza azokat a jelszavakat és mon-
dattöredékeket, amelyek a fejében meg-
maradtak vagy épp megszülettek.
Ő az, aki a retorikus szavakat azonnal

követhető indulatokra „fordítja" le. Mél-
tó párja Hidvégi Elek, aki árnyalatnyival
tisztábbnak ható ruházatában egy tudá-
lékos és ezért öntudatosabb változatát
hozza ennek a típusnak. Ő a retorikát
már nem közvetlenül effektusokra, ha-
nem primitív vélt igazságokra fordítja le.
Ő az, aki a Dantonért lelkesedőket „poli-


