
csak az adott korban, a sajátjáéban élő at-
titűdből formálhatja meg. Aki felnőtt-
ként élt 1951-ben, tudhatja, hogy egy ak-
kori ifjú egyszerűen nem csinálhatott
karriert vagy akár csak nem is boldogul-
hatott, ha nem hangoztatta határozottan
azokat a nézeteket, amelyeket hivatalosan
vallottak és mindenkitől elvártak. Ezt a
lehető legőszintébbnek és legegyértel-
műbbnek ható általános magatartással
kellett az illetőnek tennie; különösen a
fokozott éberség időszakában. Még akkor
is ezt kellett tennie, ha csak azért akart
például „benősülni a pártba", hogy
kényelmesen éljen. Azt kellett tehát mu-
tatnia, hogy szolgálja az ügyet. Ehhez a
magatartáshoz alapvetően kellett hogy
hozzátartozzon a fegyelmezettség, sőt a
kissé merev attitűd, amely az ügy iránti
odaadottságot fejezte ki az élet minden
pillanatában és helyzetében. Persze már
az írott szövegben sem hiteles a korra vo-
natkozóan, hogy Flandera pimasz, sőt
néha pökhendi Altschulerrel, hogy időn-
ként „beolvasó" szövegei vannak. Szöve-
geinek ez a része, a Mácsai Pál által meg-
mutatott általános attitűd is olyan, ami-
lyennek az 1951-es év az 1980-as évek-
ből látszik. Ez a Flandera egyértelműen
mai és nem 1951-beli ifjú. Akár a cél ér-
dekében való - és például nem alkatból
fakadó - fegyelmezett összeszedettség
helyett a lezserség jellemzi. Ami pedig a
legmaibb és a legkevésbé 1951-beli, az az
örömökön, bajokon, kellemességeken és
zűrökön való kívül lévőség; az élet legkü-
lönbözőbb helyzeteiben nem a teljes be-
leszövődöttség és benne lévőség, hanem a
kívüliség, az én kívülállósága. Mácsai Pál
alakításának a nézőre tett hatása épp az,
hogy minden környezeti dolgon -
kapcsolaton, helyzeten stb. - majdnem
mindig kívül van, és csak a saját és csak az
adott pillanatra vonatkozó jóérzésével,
kellemességérzetével van elfoglalva. Ez
alól talán csak az újságírónővel való sza-
kítási jelenet a kivétel, s az, amelyben
durván beleordítja Nagyezsda arcába,
hogy undorodik tőle. Nos, a külső dol-
goktól, a közvetlen környezettől való el-
távolodottság, az ezeken való kívüllét az,
ami a mai ifjak egy bizonyos csoportját
jellemzi, s ami meghatározza Flandera
alakját Mácsai Pál megformálásában. Ezt
egyáltalán nem hibaként mondjuk, még
akkor sem, ha ez az attitűd teljesen isme-
retlen volt 1951-ben. Csak azt akartuk
jelezni, hogy egy színész, ha az eljátszan-
dó alaknak egy korszakra érvényes válto-
zatát formálja meg, azt csak a saját kor-
szakában érvényes és hiteles attitűdökből
építheti föl. S ezt a magatartást Mácsai
Pál alakjának minden helyzetében végig-
viszi; méllyé és egységessé teszi az alakot
is, az alakítást is.

A színdarab világszerűsége tele van te-
hát ellentmondásokkal, az alakok össze
nem egyeztethető cselekvéseivel és mon-
dataival.

A dráma műnemében a világszerűség
egésze az alakok dialógusaiból épül föl.
Az, hogy itt az írónak nincs módja a maga
véleményét, nézetét, értékelését, továbbá
az alakokról és a világról való tudását
közvetlenül elmondani, azt a következ-
ményt is életbe lépteti, miszerint az ala-
koknak meglehetősen nagyfokú
önismerettel kell rendelkezniök;
önmaguk minéműségének eléggé
komolyan kell tudatában lenniök. Hiszen
csak kimondásokon keresztül
jellemződhetnek, s ki-mondások révén
nyílhat meg az élet mélye. Kimondani
viszont csak azt lehet, amit valaki tud. Az
író hiába tud esetleg többet róluk, mint
ők önmagukról, ez a többlettudás csak
bizonyos fokig jelenhet meg. Nem úgy,
mint az epikus műben, ahol az író a maga
többlettudását közvetlenül is
elmondhatja. Ha a drámaíró épp azt
akarja bemutatni, hogy alakjai min-
denféle intellektualitás és önismeret híjá-
val vannak, megteheti - mint például
Kroetz bizonyos darabjaiban -, de akkor
egyértelműen úgy kell őket megírni.
Azokat az embereket, akik saját ellent-
mondó tetteiken nem gondolkodnak, akik
szavaiknak-mondataiknak saját benső
világukkal való összefüggéseit, sőt éppen
önnön diszkrepanciáikat nem veszik
észre, nem realizálják, nem lehet
megformálni ugyanezen a módon.
Ugyanazt ugyanazzal nem lehet visszaad-
ni; az össze nem illő tetteket nem lehet
össze nem illő tettekkel és ezt az össze
nem illőséget nem is realizáló alakokkal
visszaadni. Ha ez történik, egyfelől az
alakok lesznek intellektualitás híjával,
másfelől maga a mű nem ad művészileg
hiteles és mély képet róluk.

Maradnak a puszta esetek és megtörté-
nések.

Moldova György: Malom a pokolban (Ma-
dách Színház)
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SZŰCS KATALIN

Dalolva tönkremenni

Spiró György és Másik János
dalműve a Vígszínházban

Már megint az ókori görögöket juttatja
eszembe Spiró György új darabja, jólle-
het most nem klasszikus formájú-
szerketzetű tragédiát (lásd Csirkefej) írt,
hanem librettót. Ám olyan librettót,
amely - Arisztotelésszel szólva - nem azt
ábrázolja feltétlenül, ami megtörtént,
hanem ami megtörténhetett volna. Velem is
meg-történhetett volna például mindaz,
ami Hős és Nej életét tönkretette,
szétzilálta - ha volna lakásom. Hogy
nincs, az persze nem azt jelenti, hogy nem
is lesz, hogy tehát nem vagyok magam is
potenciális Nej vagy Hős - mert a
szerepek azért tetszés és igazságérzet
szerint fölcserélhetők -, bár hajlamos
vagyok elhinni Spirónak a Kórus által
előadatott helyzetértékelését, miszerint
„akinek eddig nincs lakása / annak már
sose lesz lakása". Arról nem beszélve,
hogy a négyzetméter-árak a bemutató óta
nyilván tovább emelkedtek, márpedig
Spiró mára dalmű megírásakor
tanúbizonyságát adta pontos
tárgyismeretének, amennyiben a Hős
szájába adva ekként saccolta a várható
infláció mértékét: „féléves különmunkám
/ egy vécét ma még megér talán / de mire
a pénzt kézhez kapnám / csak a csészét
ülőke nélkül azám". Meglehet tehát, hogy
én már csak egy potenciális ülőke-
tulajdonos vagyok, mindenesetre mélyen
át tudom érezni - gyanítom, nemzedék-
társaimmal együtt - Hős és Nej lakás-
centrikus életstratégiáját és annak teljes
csődjét. Ennek elkerülésére egyetlen biz-
tos megoldás lehetséges: nem kell lakni.
Vagy csak olyanformán, ahogyan teszi
azt a darab elején a Haver, akinek ars
poeticája megegyezni látszik a Spiró egy
nyilatkozatában mondottakkal: „Nem
muszáj élni, haver. (...) Semmit se kell
akarni, haver, ez a titka." Igaz, Spiró csak
a boldogság akarásáról beszélt abban a
bizonyos interjúban, de ha végiggondol-
juk... Az pedig már Spirónak a józanság-
gal szembeni szkepszisét, egyszersmind
életismeretét mutatja, hogy később a Ha-
ver ismét beszáll a mókuskerékbe, ismét
ráhajt a lakásszerzésre.

Szóval erősen élmény- és lakáshelyzet-
függő a mű hatása - ennyiben bizonyára
nem számíthat az örökkévalóságra (s
gondolom, ezért az ambivalens kritikai
fogadtatás). Ha megoldódik ugyanis az
úgynevezett lakáskérdés, hamarosan a



Spiró György-Másik János: Ahogy tesszük (Vígszinház). Jelenet az előadásból

feledés homálya borul majd a darabra.
Legfeljebb ha kordokumentumként tart-
hat érdeklődésre számot a továbbiakban.
Ettől azonban egyelőre sem a szerzők-

nek, sem a Vígszínháznak nem kell tarta-
niuk.

Az élményfüggőségből adódik egyéb-
ként, hogy a dalmű úgy működik, akár

egy mese, már ami a befogadást illeti: a
felismerésnek, a ráismerésnek ugyanazzal
az örömével, derűjével nyugtázza a néző
az életből jól ismert helyzeteket,

Khell Csörsz díszlete



ahogyan a gyerek várja az ismerős motí-
vumokat, a már századszor hallott és kí-
vülről tudott mese fordulatait. Nem két-
séges, hogy az ilyenfajta közmegegyezé-
seknek -akár a harmadik, a legkisebb fiú
szerencséjéről legyen szó, akár a buszon
egymást tipró tömegben elhangzó közis-
mert szlogenekről - általában közhelyes-
ség az alapja. Nem hiszem azonban, hogy
fel kellene róni ezt Spirónak. Nemcsak
azért, mert az általa tudatosan választott
műfajnak ez sajátja, mi több, lényege -
még akkor is, ha adott esetben nem egy
amerikai típusú musicalről van szó -, de
azért sem, mert Spiró éppen ezt a lényegi
sajátosságot használta ki, amikor min-
dennapi közhelyes megnyilvánulásainkat
megint bravúros-játékos nyelvismerettel
sűrítette-tömörítette azzá az egyetlen ha-
talmas közhellyé, ami az életünk, s ame-
lyet mindennapi kis közhelyekből építge-
tünk. Ilyen kis közhely e harmincas-
negyvenes generáció infantilizálódottsá-
ga - „önálló sose voltál - még gyermek
vagy magad" -, vágya, készülődése az
„igazi" életre, sőt az Életre, ami a nagy
várakozás közepette fogja magát és ész-

revétlenül elmúlik, merthogy
természettesen maga e várakozás-
vágyakozás-készülődés az élet - „ott
kívül van az élet - nagy és határtalan /
élni akarok végre - merészen
kalandosan". Ilyen kis közhely továbbá a
sorrendiség kérdése: mire megvan a
lakás, már behozhatatlan a szakmai
lemaradás, avagy mire elér az ember
valamit a szakmájában, menthetetlenül a
perifériára szorul anyagilag (és ebből
következően társadalmi státusát tekintve
is) - „Évekig gürcöltél, amíg meglett a
lakás, nem? / Addig nem tudtál azzal
foglalkozni, amivel szerettél volna" -;
ilyen kis közhely a váló értelmiségiek
örökös nekibuzdulása: „Lehet ezt szépen
méltósággal", majd egymást kifosztása,
gyilkos civakodása a Trabanton -
feltehetően nem véletlen a
márkamegjelölés, hiszen Esterházy Péter
jóvoltából egy nemzedékréteg fogyasztói
létének vált jelképévé a Trabant -, de hát
a méltóság is luxus, ahogyan a
láthatatlanná válás képessége, a mások
kíváncsiskodó tekintete elől való
rejtőzködés lehetősége is - ezt viszont
Spiró egy másik pálya- és
nemzedéktársától, Kornis Mihálytól hal-

lottam. És ilyen kis közbelycsokor a la-
káscsere, amelynek vissza-visszatérő
szlogenjeit, a cseretársak lélektanát a né-
hány szavas sztereotípiákra redukálva tö-
kéletes felidéző erővel ragadja meg Spiró,
nem beszélve a költözködés procedú-
rájáról, avagy a hivatalnak és OTP-nek
packázásairól.

A közhely tehát nem pusztán formája,
eszköze, de tárgya is a darabnak, önmaga
által kifigurázva. Ahogy mi, nézők is ön-
fegyverünkkel - önsajnálatunkkal,
netvetségesen tragikus létfelfogásunkkal -
fegyvereztetünk le. Hősünk és a Nej
heroizmusában, elementáris boldogtalan-
ságában - már darabbéli megnevezésük is
olyan általános érvényűen patetikus - van
valami mulatságos. A darab és az elő-adás
hangütését tekintve is kulcsjelenet a már
említett Haveré; villany és víz nélküli
odújában eldalolt slágerének szemlélete a
mű egészére érvényes használati utasítás:
„ez tragikus, de nem nagyon / ez komikus,
de nem nagyon". S ha ennek el-lenére
bárkit - a Hőst, a Nejt, a nézőt, esetleg a
szerzőt - magával ragadná a meghatottság,
a saját sorsa feletti méla-bú, az önsajnálat,
akkor egy-egy jól irányzott poénnal,
elidegenítő effektussal mindjárt ki is
józaníttatik. A legreménytelenebb
pillanatban a Hős egyszer csak beint a
zenekarnak, esetleg leszól a zenekari
árokba: „nem fagott, fagitt" - merthogy
félrehallás következtében szavaira
megszólal a fagott, jóllehet egy lakás
lakhatóvá tételéről van szó; máskor mások
vezényelnek a karmester helyett - a
költöztető trógerek például -; aki viszont
időnként fölkerül a színpadra zongorástul,
mintha csak egy koncertterem-ben lenne.
S amikor már éppen sírva fakadni
készülnénk a bontóperek gyer-
mekáldozatairól szónokoló Hőst hallgatva
- hiszen ez tényleg borzasztó dolog -, a
tárgyalás résztvevői, a bírónő s az ülnökök
helyett egy-egy fúvós hangszer szólal meg.
A közhelyek olyannyira közhelyek, hogy
ki sem kell feltétlenül mondani őket, elég
az ironikus, szellemes jelzés.

Másik János karcos, helyenként egye-
nesen csikorgó zenéje tökéletes össz-
hangban van Spiró nyelvészhumorával,
nyelvi leleményeivel - amelyek a kínrímek
alkalmazásától a jelentéstani mutat-
ványokig terjednek -; s mindezzel töké-
letes összhangban van Marton László
rendezése, aki - munkatársaival együtt -
pontosan, rendeltetésszerűen olvassa a
partitúrát. A kerekeken gördülő, moz-
gatható, elforgatható házhomlokzat, illetve
-keresztmetszet - Khell Csörsz
díszlettervező „olvasata" -, a benne foglalt
közhelylakásokkal és közhelyéletek-kel,
jól, szemléletesen működik, ahogy

Hős: Hegedűs D. Géza (lklády László felvételei)



Imre Zoltán groteszk-ironikus koreográ-
fiája is. Didaktikussá csupán két ponton
válik a díszlet, pontosabban a darab: a fű-
részelésjelenetben, amikor is osztozkodik
a házaspár, osztozkodnak a házaspárok,
mindenki osztozkodik, kettészel tévét,
autót és gyereket; s a házat tartó ka-
riatidák kidőlésekor a darab végén - akik
természetesen nem mások, mint hőseink.
Ám fonák módon e közhelymegoldások
sem tekinthetők pusztán formának, de
tartalomnak is, a leleplezendő közhely-
egész részének. S ugyanezzel az ideoló-
giával még azért is fel tudom menteni
Marton Lászlót, hogy Cuncit, a Hős
tönkrement életének egyik futó kaland-
ját, Zsíros Ágnessel játszatja. aki szinte
egy az egyben Kornis Körmagyarjának
„édes kislányát" hozza. Annál inkább el-
képzelhető itt efféle szándékosság. mivel a
Havert is egy ugyanilyen Cunci zökken-ti
ki józan szkepsziséből, aki ráadásul
megnevezésében s így indokoltan a
szetreposztásban is egyazon figura -
jóllehet a Hős idegenként mutatkozik be
neki a lakásavató jelenetben -, hiszen itt
pusztán hasonlóságról, lényegi
azonosságról, nem személyazonosságról
van szó.

Hogy stílusos legyek, s egyben érzékel-
tessem, közhely és igazság mennyire nem
egymást kizáró fogalmak, végezetül, de
nem utolsósorban (jó kis közhely ez is!)
közhelyszámba menő megjegyzést kell
tennem: a leginkább zeneileg próbára te-
vő szerepekben a tőlük megszokott mó-
don kitűnőek a színészek: Hegedűs D.
Géza a Hős szerepében, a nem éppen
szimpatikusra írott Nejként Kútvölgyi
Erzsébet, Vallai Péter mint Haver s a
Vígszínház zenés produkcióinak lassan
már örökös tagjai, Méhes László és Pápai
Erika.

Ami majd csak ezután, a remélhető is-
métlődések során válhat közhellyé: káp-
rázatos Sipos András, Seress Zoltán és
Rácz Géza trógerhármasa a költözködés
epizódjában; zötyögést imitáló távozásuk a
teherautó platójává hajtogatott díszlet-
elemen az előadás legélvezetesebb pilla-
nata.

Spiró György-Másik János: Ahogy tesszük
(Vígszínház)

Díszlet: Khell Csörsz. Jelmez: Flesch And-
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PÓR ANNA

Néptánc és szcenika

Novák Ferenc táncjátékáról

A Magyar Néphadsereg
Művészegyüttetsének új műsora láttán
úgy tűnik, hogy Novák Ferenc, a
koreográfus és rendező az évek során
begyűjtött színházi tapasztalatait most
egyéni arculatú eszköztár-ként
gyümölcsözteti ebben a személyes
mondanivalót hordozó produkcióban.
Götz Béla székelykapu-szerű háromajtós
szárnyasoltár-díszlete meghatározó elem-
ként fogja egységbe a két különböző
táncművet.

Az utolsó leltár

Ezt a címet viseli A magyar nyelvterület
táncai alcímű szvit (szerkesztő-koreográ-
fus: Diószegi László), amelyhez áhítatos
légkört, archaikus hangulatú, zárt fog-
lalatot teremt a sötét színen gyertyák fé-
nyével megvilágosodó oltár. Ebben az ol-
tárban állóképszerűen sorra megjelennek
az eltérő viseletű tájak alakjai, majd
miután a színpadot betöltve előadták
táncaikat, dalaikat, itt is tűnnek cl, mi-
közben a kapuzatokban és fent a csúcson
láthatóvá válnak a következő csoport
szereplői, folyamatosan felváltva a söté-
tedő oltár mélyére visszahúzódó elődö-
ket.

A megjelenítési mód egyértelműen su-
gallja az alkotók művészi hitvallását.
„Határainkon kívül és belül még megta-
lálható kultúránk, zene- és tánchagyo-
mányaink számbavétele ez a műsor... Ez
a kultúra századunk megpróbáltatásai el-
lenére még él, és semmiképpen sem oszt-
ható föl... Egy magunkfajta, részben
szórványokban élő nép nem végezhet ön-
csonkítást, csakis egységesnek tekintheti
kultúráját" - vallja az alkotópáros.

Ezt a pátoszt sugározza a
szertartásszetrű indítás. A középső kapu
előterében gyertyát és színes kárpitot
tartó leányok festői csoportozata
térdepel. Ám nem öncélú dekorációról van
szó, a színes szőnyeg lényeges funkciót
tölt be a szertartás során: váratlan
fordulattal sok színes kis kendővé bomlik,
és szemünk láttára válik a különös
varázsú Szlavóniai leánytánc
bujkálásainak eszközévé. Az oltár gyer-
tyáinak áhítatából természetes közvet-
lenséggel lépünk át az „Ablakodban
gyújts világot, még az éllel veled hálok"
egyszerűségében klasszikus monumenta-
litást hordozó, hagyományos legényváró
leánytánc világába. A kompozíció indítá

sa, első akkordjainak hangütése eleve jel-
lemzi a megközelítés módját, azt az alko-
tói módszert, amellyel a táncszvit során
ének, zene, tánc és színpadkép szerves
egységbe olvad, és nem feldolgozandó
nyersanyagként kezeli a népművészetet,
hanem a szcenikai hatás eszközeivel
fedezteti fel velünk az alázatfal
megközelített „talált tárgy" sajátos
szépségét. A kompozíció csúcsait jelentik
Szvorák Katalin népdal-interpretálásai.
Látványos csoporttól keretezve vonul be
szülőhazájának, a Zobor-vidéknek
lakodalmas dalaival, míg végül a moldvai
csángó táncokban, a sötétben hagyott szín
alig meg-világosodó szélén, néhány
látomásszerűen lebegő táncospártól
körülvéve teremt sejtelmes feszültséggel
teli hangulatot.

Jobbára a szcenikailag finoman ki-
munkált lírai mozzanatok, a leánytáncok
és -énekek teremtik meg a kompozíció
költői pillanatait. A biztos keretbe foglalt
gyönyörű leánytáncok stílusa, mérték-
tartása, a szépen csengő ének olykor
csakugyan a népdalban megénekelt
hagyományos magatartáseszményt sugá-
rozza: „büszke pedig annak a járása, las-
san megyen, hogy mindenki lássa".

A páros csoporttáncokat és férficso-
portokat nem mindig sikerült ugyanilyen
rangos szinten, a színpadi kerethez illő
művészi megformálással, stílusos mér-
téktartással bemutatni. Az itt-ott túlhaj-
tott tempók során néhol már-már elvész a
táncok plasztikus látványa. Úgy látszik,
rohanó világunkban a külvilág ilyen irá-
nyú hatásaitól a néptánc sem tudja min-
denkor kellően függetleníteni magát.
Igaz, a közkedvelt színpadi „virblik" be-
hozzák a vastapsot, de igencsak más em-
bereszményt sugároznak, mint amit az
ebben a művészi keretben felmutatott
tánchagyomány hordozhat. Itt most már
kötelezően a klasszikus szépségű magyar
férfitáncot, Izsó Miklós szobrainak tiszta
vonalú lendületét, a nemesen büszke tar-
tásukban megfogalmazott erőt vagy akár
Berzsenyi Dániel hajdani jellemzését
várjuk:

„Ember, az, aki magyar tánchoz jól
terme, örüljön!

Férfierő s lelkes szikra feszíti erét."
Hogy a koreográfusban és a táncosok-

ban megvan minden adottság az ilyen
nemes veretű férfitáncok
megfogalmazására, arról néhány remekbe
szabott férfi-kettős, mint a Somogyi
kanásztánc és a Beregi pásztorbotoló.
biztos stílussal elő-adott szép
koreográfiái tanúskodtak. Az utóbb
eml í t e t t - a Kárpátalja ma már szabadabb
megközelítésének köszönhetően -,
legújabban felfedezett s kecses
előkelőséggel előadott férfitánc szinte
azonos a híres Szatmárököritói
pásztortánccal.


