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A III. országos monodrámaszemléről

Mi a különbség egy előadóművészi pro-
dukció és egy egyszemélyes színielőadás,
nevezetesen egy monodráma színre vitele
között? Hogyan lényegül az egysze-
mélyes szöveginterpretáció színházzá?
Meglehet, naivnak tűnnek e kérdések,
mégis, úgy érzem, alapkérdései voltak a
Gyöngyösön immár harmadszor megren-
dezett országos monodrámaszemlének.
Kínálkoztak szinte már a nevezések által,
amelyek a sokszínűségen túl némi műfaji
tisztázatlanságra is utaltak, amennyiben a
Sütő András költőien szép esszéprózá-
jából s az ehhez jól illeszkedő népzenei
anyagból összeállított, igen nívós, de
műfaját tekintve jellegzetesen irodalmi
műsor - mégpedig a zenészek állandó je-
lenlétének következtében egyszemélyes-
nek sem mondható műsor - mellett meg-
szólalt olyan prózaadaptáció is (immár
drámai műként) - a Love Story színpadi
változatáról van szó -, amelynek elő-
adója, Gergely Róbert, „kijátszva" a szín-
padi magányra ítélő műfaji kötöttségeket,
hangkulisszák segítségével terem-tett
magának partnereket. Az egyébként
eredendően színpadra írott Viszockij-
„életdrámában", Siposhegyi Péter Mi-előtt
csillag lettem című művében pedig a
főszereplő Hegedűs D. Géza mellett már
teljes fizikai valóságában is megjelent a
partner, Mikes Lilla személyében, jólle-
het, az általa játszott öltöztetőnő figurá-
jának valóságos drámai funkciója a da-
rabban nem lévén, tekinthetnénk a mű-vet
- ha egyszemélyes színháznak nem is, de -
monodrámának. (Hogy miért nem tesszük
mégsem, arról majd később.) És
kínálkoztak ezek a kérdések az előadások
„kivitelezése", minősége révén is, de
legfőképpen az irodalmi műveket szín-
padra adaptáló produkciók esetében, el-
sősorban az elvont gondolatiság látvánnyá,
színpadi cselekvéssé formálásának dilem-
májaként. Mert Dosztojevszkij vagy Ester-
házy Péter művei nyilvánvalóan nem
kiáltanak színpad után, de hogy szín-
padra vihetők, hogy megérzékíthetők, azt
igazolták a látott előadások, egyben
gyakorlati választ adva az említett kérdé-
sekre; miközben az ellenkezőjére is volt
példa, amikor a szöveg ellenállt a szín-

padi kihívásnak, ez azonban már további,
az adaptált szöveg természetével is össze-
függő kérdésekhez vezet.

A monodráma színre vitele, az egysze-
mélyes színház olcsó, mondhatni, jellegze-
tesen„szegényszínházi" műfaj. Kicsit és al-
kalmanként benne van az elődök missziót
teljesítő elszánt akarása, vállalása, a ván-
dorszínész fanatikus küldetéstudata (ezek
az előadások könnyen utaztathatók) -
máig sajnálom, hogy nem volt senki a kö-
zelben, aki lefényképezze egy mai egy-
személyes „vándortrupp", Kovács Gyula
megérkezését a tett, azaz a szemle hely-
színére, a gyöngyösi zeneiskola épülete
elé, öreg Trabantja csomagtartóján ro-
zoga vasággyal, az utastérben rongyok-
kal, kacatokkal, a Dosztojevszkij odú-
lakójának tulajdonát képező, életterét,
életminőségét meghatározó ócskaságok-
kal -, és persze egyes esetekben benne
van ezekben a produkciókban a megmu-
tatkozás igénye, az együtt játszás lehető-
ségének hiánya, a „munkanélküliség". S a
„szegényszínházi" megoldásokban gyak-
ran benne rejlik az előadás létrehozójá-
nak anyagi magárahagyatottsága, önere-
jére utaltsága, ami ugyan - erre is láttunk
példát - lehet inspiráló is akár, de kétség-
kívül szerencsésebb, ha pusztán művészi
szempontok diktálnak.

Koszta Gabriella, a pécsi Nemzeti Szín-
ház tagja néhány fehér lepellel, egy part-
visnyéllel, vödörrel, felmosóronggyal, a
nagymosás kellékeivel és ezek használa-
tával teremtette meg azt a gesztusrend-
szert, azt a szimbólumsort, amely által
Esterházy Péter Fuharosok című verspró-
zája meg tud szólalni a színpadon, s
amely által a szöveg közvetlen jelentés-
síkjába, egy emberi-asszonyi drámába, a
szerelem felfedezésének és drasztikus
elveszítésének drámájába, a meggyaláz-
tatás drámájába belefoglalható a mű
elvontabb, áttételesebb jelentése is - ha
nem is maradéktalanul. Igaz, némileg
már irodalmi, művészi közhelynek tetszik
a tisztaság-meggyaláztatás, bemocs-
kolódás-megtisztulás folyamatának ilye-
tén való képpé komponálása, vizuális
megjelenítése, de az is igaz, hogy ez a
szöveg - és minden más, nem színpadra
szánt szöveg - csak akkor elevenedhet
színházzá, csak addig engedi át magát
előadójának - az ő közvetítésével pedig a
nézőknek -, amíg akciókként, cselekvé-
sekként fogalmazódik újjá, akárha a múlt-
ban történtek jelen idejű felidézéseként; a
pusztán elvont, konkrét - még ha csak a
néző képzeletére bízott, de konkrét -
cselekvésekhez, akciókhoz nem köthető

gondolatok nem képesek színházzá lé-
nyegülni, menthetetlenül megmaradnak
eredeti műnemükben. Koszta Gabriella
színpadra fogalmazott olvasata pedig
rend-kívül következetes, az idősíkok
váltogatására, a jelen idejű narráció és a
múltba tekintés elváló-összefonódó
fázisainak érzékeltetésére kiválóan
alkalmas, s nem utolsósorban e kissé
konvencionális szimbólumrendszer némi
fogódzót jelenthet az egyszeri hallásra -
egyébként többszöri olvasásra - sem
éppen könnyen befogadható szöveg
értéséhez, érzékeléséhez. Mert Koszta
Gabriella érzékelhetővé teszi a szöveget,
emocionálisan és gondolatilag
befogadhatóvá. Ahol ennek az egységnek
a megteremtése nem sikerül, ahol
önállósul, cselekvéstől, akciótól
függetlenedik a gondolat, ott mindjárt
szakad is az áramkör, elereszti rövid
időre a nézőt. Ez azonban nem minden
esetben írható az adaptáló-színésznő
számlájára - adaptáló, mondom, mert bár
teljes egészében végigmondja az Ester-
házy-szöveget, annak konzekvens értel-
mezése és közvetíteni tudása interpretá-
lóból társalkotóvá emeli Koszta Gabriel-
lát -, ezek a mozzanatok jobbára pusztán
azokat a határokat jelzik, amelyek szilár-
dan tartják magukat a műnemek között. A

Fuharosok előadása ugyanakkor erő-
teljesen tágítja is ez átléphetetlennek
tetsző határokat. (Kivéve az olyan disz-
szonáns megoldásokat, mint a néptánc-
motívumok és a ritmikus kántálás, ame-
lyek - jellegzetesen előadóművészi esz-
közökként, az egyes szám első személy-
ben beszélő által megjelenítve, megsze-
mélyesítve más, csak említett szereplőket
- elidegenítő hatásukkal megtörik az
előadás hangvételét, a testi szerelemmel,
a szerelem gyönyörűségével való első
találkozás vagy a megerőszakoltatás fel-
idézésének megrendítő szuggesztivitását,
jelenidejűségét.)

Ha lehet, még a Fuharosok e közvetlen
jelentéssíkján tulajdonképpen cselekmé-
nyesnek, drámainak nevezhető mű -
utólag egyértelműen sikeresnek mond-
ható - színre vitelénél is reménytele-
nebbnek tetszik első hallásra egy Dosz-
tojevszkij-próza, a Feljegyzések az egér-
lyukból című kisregény monodrámaként
való feldolgozása, még ha egyes szám
első személyű monológként hangzik is;
oly mértékben a külvilágra és a beszélő-
nek önmagára, saját pszichéjének belső
rezdüléseire vonatkozó reflexiók ezek a
szövegek, hogy színpadra állításuk isten-
kísértésnek tűnik. Ezzel együtt ketten is
megpróbálkoztak vele, kinálkoznék te-



hát az összehasonlítás lehetősége, ér-
telme azonban nemigen van, olyannyira
más jellegű a két produkció.

Szabó Tünde, a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház tagja a Dosztojevszkij-
szöveg színre vitelével külön nehézség
elé állítja önmagát azzal, hogy nőként,
megjelenésében is hangsúlyozottan nő-
ként bújik az odúlakó bőrébe. Kétszere-
sen is meg kell küzdenie a néző figyel-
méért: le kell győznie az előítéleteket, és
átélhetővé, befogadhatóvá tenni a szö-
veg elvontságát, az odúlakó filozofikus
elmélkedéseit. Szabó Tünde megfelelő
formát talál erre, megfelelő „partnert"
talál ki magának, amikor megszólítja a
közönséget, egyfajta szellemi dialógust
kezdeményezve a nézővel. (Színházban
persze mindig megvan az efféle megoldás
rizikója: hátha egyszer valaki, feledve a
napjainkban dívó konvenciókat - fiata-

labb néző esetleg a gyermekszínházi
tapasztalataiból kiindulva - veszi a lapot,
és visszaszól, valóságos dialógusba ele-
gyedik a színésszel.) Szabó Tünde gon-
dolatilag tiszta, középpontjába morális
kérdéseket, az igazság problematikáját
állító előadása s a közönség ráhangolt-
sága azonban ezúttal biztosítja, hogy ez
a szellemi dialógus működőképes legyen,
annál is inkább, mert a színésznő az első
meghökkenés után képes tökéletesen el-
feledtetni nő voltát, „nem"-telenné vá-
lik, olyannyira, hogy a szerelmével foly-
tatott beszélgetés megidézése sem ízet-
len - egy ember gondolataival szembe-
sülünk.

Kovács Gyula, a kecskeméti Katona
József Színház tagja némiképp másként
építkezik. Nem az általánosból, nem a
felsőfokból, hanem erőteljesen az egye-
diből, a visszataszítóan szerencsétlen,

esendő ember meghasonlottságából indít;
egyéni, személyes kisebbrendűségi
komplexusainak megmutatásából,
gátlásaiból, a „ki vagyok én", „mi vagyok
én", „meny-nyit érek" személyes
kérdéseitől jut el a „ki a normális", „ki
az abnormális" - és főként milyen
viszonyrendszeren belül -
kérdésfelvetésén át a társadalom műkö-
désének, az ember lehetőségeinek és
ellehetetlenülésének nagy kérdéseiig. A
végletesen naturalisztikus megjelenés és
akciók, a nyílt színi vizelés és
maszturbálás nem egyszerűen a
lepusztultság érzékeltetésére hivatottak,
nem is kísérői, alá-festői csupán a
szövegnek, hanem inspirálói, létrehozói.
Ahogyan a színen könyvekből épülő
kártyavár is, amely a „kristály-palota"-
idea felépülésének és összeomlásának
gondolati rekonstrukcióját szüli. A
cselekvés indítja a gondolatot, s a gon-
dolat indít újabb cselekvést Kovács Gyu-
la színpadán - és említsük meg a ren-
dező, Mózes István nevét is, mert a fent
említett két előadással szemben itt „csa-
patmunkáról" van szó -, ekként a meg-
szólaló gondolatok nem elvont általá-
nosságokként, hanem megélt, személyes
igazságokként szólalnak meg.

A további két irodalmi mű adaptációja -
pontosabban nem színpadra írott mű
adaptációja (később látni fogjuk, miért a
megszorítás) - az előbbiektől némileg
eltérő feladat elé állítja a színészt, egy-
ben további válaszlehetőséget kínálva
arra a kérdésre, hogyan válhat egy iro-
dalmi mű interpretációja színházzá.

Bárczi János A levegő hőse (A magyar
Mölders) című műve cselekményesnek,
fordulatokban gazdagnak mondható, még
ha a színen nem is történik más, mint
hogy bejön egy ember - Bánffy György
személyesíti meg -, akiről udvarias be-
mutatkozása révén megtudjuk, hogy ő
Kertész Károly pilóta, a magyar Möl-
ders; leül egy kockás abrosszal terített
asztalhoz - szemlátomást egy kisvendég-
lőben vagyunk -, és elkezd mesélni. Me-
sél saját múltjáról, egy állítólagos barát
múltjáról - a beszédkényszer napjaink-
ban ragadja magával -, eszik, iszik, egyre
szenvedélyesebben mesél az életéről, az
apjáról, a barátja apjáról, megint iszik,
megint mesél, azután eljön a záróra ide-
je, „kidobják" a kiskocsmából, és így to-
vább. A cselekvések tehát nem megtör-
ténnek a színen, hanem beszél róluk a fő-
és egyetlen hős, de úgy, hogy adott eset-
ben nemcsak a múlt elevenedik meg, ha-
nem a jelen is, a kiskocsma benépesül a
láthatatlan beszélgetőpartnerrel, az ugyan-
csak láthatatlan Icukával, a felszolgáló-

Gáspár Sándor az Egy őrült naplójában (lklády László felvétele)



nővel, aki feltehetően már kicsit éltesebb,
de még mindig „belevaló" hölgy - Bánffy
György szeméből legalábbis mint-ha ez
tükröződne. (Kár, hogy a fények időnként
kihunynak, s ilyenkor egy ifjú hölgy
valódi virslit és valódi sört hoz be a
színpadra, s távozáskor mindig jól lát-
ható. Ha ugyanis érzékeltethető az asz-
talszomszéd és Icuka, akkor hasonlóan
érzékeltethető volna a sör, a virsli és
minden egyéb is.) Bánffy György embe-
reket, sorsokat, partnereket, egész világot
tud teremteni hangkulisszák és egyéb
technikai eszközök nélkül, saját színészi
erejével és szuggesztivitásával, s a múl-
tat, egy élet féltve rejtegetett drámáját
takargatva-kibeszélve képes az itt és most
élményét megteremteni. (Egyébként a
hangkulisszák alkalmazására-nem alkal-
mazására vonatkozó fenti utalás - téve-
dések elkerülése végett - nem Gergely
Róbert Love Storyját kívánja minősíteni.
Ezek alkalmazása nem baj, mi több, adott
esetben helyénvaló, pusztán a mo-
nodrámaszemlén való részvétel kérdő-
jelezhető meg, szigorúan műfaji alapon.)

Az eddig említett művekben - ha kor-
ban és stílusban meglehetősen távol állnak
is egymástól - egyvalami közös: mindegyik
szépírói produktum.

Lang Györgyi, a pécsi Nemzeti Szín-
ház tagja Géczi János Vadnarancsok című
szociográfiáját választotta alapanyagul,
az abban lejegyzett monológokból,
kábítószerező, szipuzó fiatalok önvallo-
másaiból állította össze annak az egy
lánynak a monológját, akit a nézőtérre
belépve már ott látunk félig ülve, félig
heverve a színen, egy deszkából tákolt
sufniban vagy odúban - mindegy, minek
nevezzük. Majd, a nézőtér elcsendesül-
vén, egy magnóval bíbelődve lassan, fakó
hangon elkezd beszélni, és mondja-
mondja rövid életének sivár eseményte-
lenségét, csalódásait KISZ-ben és szere-
lemben, szülőkben, felnőttekben, a vi-
lágban. A magnón kívül - ezzel hangsú-
lyoztatik, hogy interjúszövegről van szó -
egy „méregpohár" van a színen, ez len-ne
a dráma tulajdonképpeni tétje.

A szöveg kedélyeket borzoló, leleplező
erejű - annak számára, aki először
szembesül vele. Ha viszont az eredeti
kötet ismeretében ez az információs érték
megszűnik, a szöveg hatóereje egy-
szeriben kihuny. A Géczi által közzétett
monológok ugyanis éppen azt a célt szol-
gálják, hogy belőlük, általuk (is) majdan
létrejöhessen egyfajta szintézis, az ok-
okozati összefüggések feltárása, bizonyos
következtetések megfogalmazása (ha

máshol nem, az olvasó fejében); hogy
tehát az egyedi, a jelenség szintjén
megismert esetekből megszülethessen a
tudományos (vagy akár a művészi) álta-
lánosítás. De jelen formájukban, mű-
vészi megformáltság híján ezek a szöve-
gek nem képesek drámaként működni a
színpadon, csupán publicisztikaként, a
színszerűség legcsekélyebb lehetősége
nélkül. A „dráma" itt is lezajlott már, aho-
gyan a Fuharosokban is, lényege azonban
itt még rejtve van - talán a szerző-
lejegyző előtt is -, még nem tisztázottak a
benne működő erők; az ismeretmozai-
kokból, az információmorzsákból az al-
kotói rálátás még nem teremtett öntör-
vényű, szuverén világot. A múlt időben
elmondottak itt múlt idejűek maradnak, a
gyógyszer bevétele legfeljebb sajnálatos
tény lehet, de semmiképpen sem drámai
mozzanat, mert nem állítható vele
szembe semmi. A folyamat lezárult,
anélkül hogy valójában megismerhettük,
megérthettük volna.

Mint prózaadaptációról, itt kellene
megemlékeznem a Gáspár Sándor elő-
adta, Taub János rendezte Egy őrült nap-
lója című Gogol-mű előadásáról, ezzel a
produkcióval azonban korábban külön is
foglalkozott a lap.

Hogy a monodráma mint műfaj némileg
a fából készült vaskarikára emlékeztet,
azt mutatja, hogy legyen szó akár
irodalmi mű adaptációjáról, akár eleve
színpadra szánt műről - gondolom, az
sem véletlen, hogy ez utóbbiak aránya

jóval csekélyebb volt a szemlén az adap-
tációkénál -, minden szereplőnek van
képzeletbeli partnere, vagy ha nincs, hát
teremt magának. A Fuharosokban Koszta
Gabriella Zsófikája a partvisnyélbe látta
bele Bolondkáját, a Lovagot; Szabó
Tünde odúlakója, mint említettem, a kö-
zönségben lelt szellemi beszélgetőtárs-ra,
Bánffy György egy képzeletbeli asz-
taltárssal diskurált. A drámairodalom-nak
pedig vannak már jól bevált, bejáratott
kellékei a monodrámában társtalanul
monologizáló szereplő megsegítésére:
ilyen a környező világgal való kap-
csolatteremtés természetességének lát-
szatát keltő eszköz a telefon. (Lásd pél-
dául Cocteau-nál.) E jól bevált recepthez
folyamodik a színpadi szerzőként annak
idején ezzel a darabbal debütált Bácher
Iván, az Oszkár szerzője. Es mivel itt
„igazi" színházüzemi körülmények között
létrejött előadásról van szó, nem-csak a
telefon működik, de egy villany-rezsó is
(csaknem), s a nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház Molnár Erika által
előadott produkciójának természetesen
rendezője is van a filmes Matkócsik
András személyében, aki a tömérdek
kellék közötti mozgást, eligazodást
rendezi el. Ahol monodráma van tele-
fonnal, ott magánynak is kell lennie, és
mivel a darab napjainkban játszódik, s
hőse egy fiatal lány, a magány halmozot-
tan hátrányos helyzetté úgy fokozható, ha
mindehhez a szomszéd szobában van egy
idős, lehetőleg magatehetetlen, sze-

Mielőtt csillag lettem (Hegedűs D. Géza) (MTI-fotó Cser István felv.)



nilis néni, az eltartási szerződést kötött
felek egyike - a másik természetesen
hősnőnk -; ezenkívül esetleg egy cse-
csemő, akit a fiatal lány egyedül nevel, s
hogy teljes legyen a kép, a humán értel-
miségiként szerzett különmunkákból,
fordításokból.

A szöveg e kanavászjellege, a verbá-
lisan fel nem tárt mélységek ugyanakkor
komoly lehetőséget kínálnak a darabot
eljátszó színésznő számára a hézagok
kitöltésére, a mozdulatok, az ismétlődő
gesztusok monoton egymásutániságába
sűríthető egyetemesebb, általánosabb
tartalmak megmutatására egy olyan
értelmiségi nő sorsában, akinek nem az
önmegvalósítás a mindennapi gondja,
hanem hogy eltartottjai közül
sorrendben kit ki után pisiltessen. Itt
tehát nagyon fonto

sak az akciók, többet mondanak el a
szövegnél, Molnár Erika előadásában
feltét-lenül. De éppen mert ilyen
fontosak ezek a mindennapi
begyakorlottságra utaló, unalomig
ismétlődő gesztusok, naturális színpadi
megnyilvánulások, rendkívül fontos
ezek alkalmazásában a követke-
zetesség. Nem lehet jelzett a csecsemő -
aki pár hónapos lehet ugyan a szöveg
szerint, de vajas kenyeret kap, és egyedül
cumizik (egyébként ugyancsak a szöveg
szerint) -, és nem lehet jelzett a kutya -
majd' elfeledkeztem róla, ő Oszkár -, ha
a kávéfőzés a zaccpucolástól a vízbetöl-
tésen át a legapróbb mozzanatokig hite-
les - hiszen ezekről szól a darab -, és
nem lehet a forró fazekat rongy nélkül
megfogni, valamint főzés előtt a villany-
rezsót sem árt bekapcsolni. Tudom, ez

utóbbi hiányosságnak az általam látott
előadáson - a megszokottól eltérő kör-
nyezetben - technikai okai voltak, de hát
az egyszeri néző egyszer látja az elő-
adást, és ez neki is föltűnhetett. Mint
ahogy az is föltűnhetett, hogy egy másik,
ugyancsak színpadra szánt mű előadásá-
ban, Pusztaszeri László és Emőd György
Görgey Artúrt tetemre hívó monodrá-
májában az utókor képzeletbeli ítélő-
széke előtt szellemként - tehát kortala-
nul, maszk nélkül - megjelenő Görgey,
megidézvén a múltat, rongyossá, pisz-
kossá vedlik, szakállassá, majd meg is
őszül, ám visszatérve a jelenbe maszkot
immár nem cserél, hanem amúgy hirte-
lenében megőszült szellemként pöröl
tovább „Kossuth apánk" szellemével a
„jövendő" bírái előtt. Az idősíkok tehát
változnak, Emőd-Görgey azonban nem
sminkel le-föl. A képzeletbeli tárgyalás
és a visszaemlékezések jelenetei így
mindenesetre nehezen helyezhetők el
gondolatilag térben és időben. Nem
kevésbé érthetetlen, miért kell a
színpadot úgy telezsúfolni kelletlen
kellékekkel (48-as relikviákkal,
bútorokkal, köznapi használati
tárgyakkal, amelyeket nem használnak a
színpadon), hogy az átdíszletezés
hosszú-hosszú perceket vegyen igény-be,
s eredményeként az ágy helyet vál-
toztasson, valamint kialakíttassék egy
korhű, tüchtig dolgozószoba. (Az elő-
adást egyébként Seregi Zoltán rendezte.)
Látványban ez kevés ahhoz, hogy ellen-
súlyozni tudja az előadó egyedüllétének
esetleges monotóniáját, az átdíszletezés
időtartama viszont túl hosszú ahhoz, hogy
ne zökkentse ki a nézőt a darab keltette
intellektuális feszültségből. (Az igazság-
hoz azért az is hozzátartozik, hogy
Gyöngyösön - éppen az időigényes
díszletépítés miatt - csaknem egyórás
késéssel, aznap már a harmadik
előadásként, húsz óra helyett huszonegy
órakor kezdődött a kétrészes történelmi
gondolkodtató, ami nem éppen
kedvezett a néző türelmének.) Hogy a
nyomasztó egyedüllét oldódjék, Emőd-
Görgeynek is van beszélgetőtársa,
vitapartnere Kossuth szellemének
személyében, akinek csak a hangját
halljuk - hasonlóan a már ez ügy-ben
többször említett Love Storyhoz -, ám itt
ez levelek, dokumentumok felol-
vasásával, felidézésével kiküszöbölhető
lenne (pusztán a műfaji „tisztaság" szem-
pontjaira figyelmezve, de kétségtelenül
az előadás „elviselhetőségét" csökkentve).

Dialógusokra épül Siposhegyi Péter
„monodrámája", a „Viszockij
életdrámája" is, a hősnek
öltöztetőnőjével folytatott
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beszélgetéseire. A darabnak természe-
tesen nem az a hibája, hogy ilyenformán
nehezen sorolható a „mond' kategóriájába
(ez legyen a legnagyobb baja!), hanem
hogy nem dráma, inkább bűnlajtsrom.
Bűnlajstroma mindazoknak a szemé-
lyeknek és tényezőknek, akik-amelyek
Viszockij halálának okozói, de ez eset-
ben arctalanok, indokok, érvek nélkü-
liek, megismerhetetlenek maradnak. Vi-
szockijnak nincsenek drámai ellenfelei,
még képzeletben sem, s közhelyeken és
jobbára ismert tényeken kívül nemigen
tudunk meg többet halálának valóságos
okairól, körülményeiről. A képlet túlsá-
gosan tiszta volt, és tiszta is maradt, a
drámai feldolgozás látható legcsekélyebb
igénye nélkül. A mű gyakorlatilag két
részre szakad; az öltözőben zajló jelene-
tekre, ahol is megtudjuk, hogy Viszockijt
átmenetileg eltiltották a színpadtól, hogy a
fiát évek óta nem látta, hogy iszik. . .; és a
Bizottság előtt elénekelt dalokra, ame-
lyek előadását természetesen nem enge-
délyezik, de amelyek sokkal többet mon-
danak Viszockijról, mint maga a darab.
Ez a része az előadásnak mellbe vágó,
megrendítő, mert a dalok rólunk, a mi
világunkról is szólnak. Ezt kellene a da-
rab egészének is tennie, és tehetné is,
hiszen a történet lehetne éppen modell-
értékű. Igy inkább csak ürügynek látszik
arra, hogy a dalok megszólalhassanak
Hegedűs D. Géza valóban felkavaró tol-
mácsolásában. S ha az előadás ennél még-
is több tud lenni, az csakis neki, az ő
sugárzó személyiségének, színészi intel-
ligenciájának köszönhető, annak, hogy
érzékeltetni tudja a ki nem mondottat, a
meg sem írottat, a figurában az embert.

S azt hiszem, tulajdonképpen ez az,
amitől a szöveg - akár monodráma, akár
színpadra adaptált próza vagy költészet -
színházzá válhat: a színész személyisége,
világteremtő képessége. Az a képessége,
hogy, ha kell - Gábor Miklós mondta
egyszer -, el tudja játszani akár a
holdvilágot is; hogy ha bejön a szín-
padra, rá kelljen figyelnem, hogy hatal-
mába tudjon keríteni, hogy elhiggyek
neki mindent, amit el akar hitetni velem,
vagyis hogy Színész legyen.' S ennek
egyik legbiztosabb próbatétele kétségte-
lenül a monodráma előadása, az egysze-
mélyes színház, vagy nevezzük, aminek
tetszik (nem tudom, összejönne-e egy
szemlére való, szigorúbb műfaji megkö-
töttségek mellett): csodát teremteni tár-
sak, csapat nélkül, négyszemközt a kö-
zönséggel.

GÁBOR ISTVÁN

Jegyzetek
vidéki operaelőadásokról

Budapesten kívül ma már négy helyen
játszanak állandóan operát: Debrecen-
ben, Szegeden, Pécsett és újabban Győ-
rött, s hozzájuk csatlakozik állandó tájo-
lással, időnkénti fővárosi bemutatkozás-
sal a Népszínház operaegyüttese. Az el-
múlt szezonban mindegyik társulatnak
láttam egy-egy előadását. Hadd jegyez-
zem meg elöljáróban: az elmúlt szezon-
ban valamennyi társulat a biztonsági
műsorpolitikára törekedett, Pécset ki-
véve, ahol újjávarázsolva, kamarazenei
hangszerelésben mutatták be Farkas Fe-
renc bűbájos vígoperáját, A bűvös szek-
rényt. Eredeti bemutatóról, horribile dictu
magyar mű premierjéről tehát nem be-
szélhetünk. Tovatűnni látszik az az idő,
amikor Vántus István, Szokolay Sándor
operáiért érdemes volt Szegedre, Ránki
György A holdbéli csónakosáért Győrbe,
Janacek-műért Pécsre, Menottiért vagy
Petrovics Emil két színpadi kompozíció-
jáért Debrecenbe menni. Most már egy-
re inkább csak a jól ismert operák ki-
emelkedő előadásaiért vagy egy-egy ki-
váló énekesi produkcióért utazunk vala-
hová. Ilyen pedig mindenütt akad: pél-
dául a debreceni Don Carlosban Tréfás
György II. Fülöpje és Pelle Erzsébet
Erzsébetje, Szegeden Németh József Igor
hercege és Misura Zsuzsa Jaroszlavnája,
Pécsett Csáki Ágnes Zulejkája A bűvös
szekrényben, Győrött Bede Fazekas Csaba
kettős szerepvállalása a Parasztbecsü-
letben és a Bajazzókban, a Népszínház
operarészlegének Márta-előadásán Zalai
Lídia dekoratív Ladyje.

Farkas Ferenc vígoperáját kivéve vala-
mennyi opera nagy színpadot és jelenté-
keny létszámú énekesi gárdát igényel,
ami gazdaságilag bizonyára nem kedvez e
társulatoknak, ám a közönség látvány-
igényét elsősorban az ilyen típusú mű-
vekkel lehet kielégíteni. A Márta és A
bűvös szekrény más és más okokból nem
ebbe a kategóriába tartozik, de erről
külön szeretnék még szólni.

Nem a legszerencsésebb csillagzat alatt
született meg Verdi Don Carlosának elő-
adása a debreceni Csokonai Színházban.

A színház igazgatója és állandó opera-
rendezője, Kertész Gyula váratlanul
meg-betegedett, és a vélhetően már
fölvázolt produkciót vendégként
Horváth Zoltán-nak kellett átvennie.
Márpedig Verdinek ez a középső
periódusából származó, második
úgynevezett párizsi operája rend-kívül
nagy követelményeket támaszt a
rendezővel szemben. Már önmagában az
a tény, hogy jelenleg hét változata
ismeretes - ennyi variációról egyetlen
más Verdi-műnél sem tudunk -, érzékel-
teti, mennyire foglalkoztatta Verdit a
XVI. század második felében Spanyolor-
szágban játszódó, Schiller földolgozta
történet. A szabadságnak ez a tiszta szí-
vű harcosa, aki oly sokszor szállt síkra
műveiben is az emberi jogokért, a Don
Carlosban ásott talán a legmélyebbre e
kérdésben.

Miután e műnek legalább annyi rétege
van, mint ahány földolgozása, érthetően
sokféle megoldást kínál a rendezőnek is.
Láttam már budapesti előadását, ame-
lyen a mindenünnen leselkedő kérnek,
besúgók hada lepte el a színpadnak
szinte valamennyi hasadékát. A szófiai
Nemzeti Színház kissé didaktikusra sike-
rült produkciójában a szabadság eszméje
uralta az egész játékot, a moszkvai
Kongresszusi Palotában a Nagyszínház
művészeinek előadásában a vérengzés
dominált, amelynek drámai csúcspontja
az autodaféjelenet volt. Nem szeretnék
utólag belemagyarázni bármit is ebbe a
rendezésbe, de erre az időre esett
Ljubimov Taganka Színházának a
fénykora is, s az ottani előadások
szelleme sokban rokonítható volt az
általam látott Don Carlosszal. Nos,
Debrecenben mindebből nagyon kevés
jön át a rivaldán. Horváth Zoltán nem
döntötte el - vagy tételezzük föl jó
szándékúan: nem is volt módja, ideje
eldönteni -, hogy mit is akar ezzel a
produkcióval mondani. Itt a zene üte-
mére kijönnek, hatásvadászóan énekel-
nek a szereplők, és a legtöbbjük - a már
említett két művészt kivéve - valószínű-
leg nem is tisztázta teljes mértékben
önmagában, hogy milyen eszmét testesít
meg. Enélkül azonban ez a Verdi-mű
inkább csak ismert és gyönyörű dallamok
füzére, szellemi kisugárzás nélkül.

A szabadság eszméje hatja át Borodin-
nak torzóban maradt, a kortárs Rimszkij-
Korszakov és Glazunov által befejezett
Igor hercegét. Ebben ugyan a szerelem
alárendelt szerepet játszik, ám a hősnek


