
Próbakő párja, s a megfontolt, tapasztalt
és szellemes bohóc csúnya és egyszerű
asszonyt akar, akiben már nem csalód-
hat. Németh Ilona jelmeztervező Juci-
jelmezét meg a rettenetes parókát a kívá-
nalomnak megfelelően játszatta a
színésznő.

Nehezebb dolga volt a Phoebét játszó
Sztárek Andreának. Ez a pásztorlányka
ugyanis az erdőben van otthon, de az ud-
vari finomság van rá hatással; köztes mű-
faj, ahová tartozik, oda nem akar tartoz-
ni, ahová szeretne, oda nem tud. Sztárek
hol tenyeres-talpas, hol finomkodó
igyekszik lenni, s mert mindkettő kissé
parodisztikusra sikerül, éppen megfelel a
célnak. A Ganymedesbe való beleszere-
tés némajátéka szépen és alaposan kidol-
gozott részlet - öröm volt látni, hogy fő-
szerep és „ziccer" híján a színésznő rész-
letező és alapos.

Ebbe a „kemény fehérszemély" Phoe-
bébe szegény Silvius szeretett bele - s az
egész társaságból ő látszik igazán boldog-
nak, amikor a Rosalinda vezényelte sor-
solás során kiutalják neki élete párját.
Tóth József Silvius pásztoráé a leginkább
természetközeli játék mind közül - igaz,
neki jut a csacsi mint kedves és profi part-
ner, és neki jut a nyári színházi ötletek
talán legjobbika: megeteti Phoebe Rosa-
linda-Ganymedeshez írott levelét a sza-
márral. Es a szamár - meg is eszi.

Hihetnénk: a szenttamáspusztai park
ösvényei, fái, dombjai, bokrai közt nem
sok munka jutott Antal Csaba díszletter

vezőnek. Valóban nem: néhány szép és
odaillő asztalt, padot kellett találnia, egy
kocsit és megannyi állatot. Ősszel nehe-
zebb dolga lesz.

Folytatni kell egy korábban megkezdett
kérdéssort: miben is áll Fodor Tamás
szerint az Ahogy tetszik rendre révbe ért
házasulandóinak hatalmas boldogsága? A
rosszak megjavulásában? Az állhatatos
epekedések megjutalmazásában? Néhány
frigy összeboronálásában? Úgy vélem,
leginkább a tanmese játékmesterének
teátrális játékkedvében, a helyszín
inspirációjának és kihívásának elfogadá-
sában. A Shakespeare-ből mindig köny-
nyűszerrel előhívható ambivalenciák
könnyed felmutatásában, a „színház az
egész világ" példaszerű demonstrálásá-
ban. Ez pedig mind megtörtént nyáron,
Szenttamáspusztán.
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NÁNAY ISTVÁN

„A színpadi szó: cselekvés"

A Káin és Ábel két előadása

Sütő András Káin és Ábel című művét
1978-ban rövid egymásutánban négy
színház mutatta be. A nemzeti szinházi
ősbemutatót követően Kolozsvárott, Kecs-
keméten és Veszprémben játszották. An-
nak idején kisebbfajta polémia alakult ki a
dráma értékeiről, értelmezési problé-
máiról. Egyesek a darab dráma voltát is
megkérdőjelezték, mások Az ember tra-
gédiájához, Byron műveihez mérhető re-
mekműnek ítélték. Megkerülhetetlen di-
lemmát okozott minden értékelőnek a
dráma akciószegénysége és barokkosan
burjánzó, gyönyörű, de nem drámai nyel-
vezete. A négy bemutatóból kettő (Nem-
zeti, Veszprém) a szöveghűséget tekintette
elsődlegesnek - s unalmas, érdektelen
előadások születtek. A másik kettő
(Kolozsvár, Kecskemét) viszont némileg
elrugaszkodott a szövegtől, de Sütő gon-
dolataihoz „hűtlen hűséggel" ragaszkodva,
szuverén rendezői megközelítésben
interpretálta a „három jajkiáltásban"
megfogalmazott művet. Már akkor vilá-
gossá vált, hogy a laza drámatrilógia (Egy
lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a mág-
lyán, Káin és Ábel) harmadik darabja csak
rendezői újraalkotás nyomán mutat-ja meg
írói értékeit. Akkoriban mindenekelőtt
Harag György, de Beke Sándor
műmegközelítése is egy-egy érvényes
értelmezést kínált. Mindkét előadásban a
rendezők erőteljesen és koncepciózusara
megrövidítették a szöveget, kiirtottak
belőle minden túlburjánzó részletet, hogy
a textus mögül előtűnjék a dráma.

Az akkori bemutatódömping óta több
mint egy évtized telt el. Úgy tűnt, hogy a
mű dráma voltát megkérdőjelezőknek van
igazuk, s a Káin és Ábel a feledés ho-
mályába vész. De most szinte egy időben
két újabb bemutató született: Komárom-
ban és Kőszegen. S e bemutatók a darab-
megközelítés két útját reprezentálják:
Komáromban Takáts Emőd szöveghű,
Kőszegen Merő Béla átértelmezett ren-
dezése egyként érvényes, ugyanakkor
részleteiben problematikus koncepciót
takar.

Amikor Kolozsvárott Harag György a
három Sütő-drámát ciklusban játszatta,
evidens volt a darabok főszereplőpárjai-
nak rokonsága. Kolhaas és Nagelschmidt,
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Szervét és Kálvin, Káin és Ábel három
különböző történelmi-társadalmi hely-
zetben azonos funkciójú szereppárokat
testesít meg. Egyfelől kiderül róluk, hogy
egy személyiség két énjét képviselik,
másfelől e figurákban mindháromszor
megismétlődik a felvetett fejű attitűd és a
megalázkodás ellentéte. A drámatrilógia
ciklikus előadása egységben láttatta a
műveket, elfedte egyik vagy másik dráma
dramaturgiai megoldatlanságait, s az első
kettő vitathatatlanul erősebb drámaisága
kisugárzott az epikus-lírai Káin és Abelre.
De amikor ennek a drámának önállóan
kell érvényesülnie, akkor derül ki igazán
a mű megannyi dramaturgiai problémája
s egész drámaiatlansága.

Ugyanakkor nem feledhető: egy dráma
érvényessége, hatása nemcsak immanens
értékeitől függ, hanem attól is, hogy hol,
mikor, milyen közegben született és
szólal meg. Sütő drámáira különösen ér-
vényes ez utóbbi kritérium. Az a metafo-
rikus színházi nyelv, amely nemcsak az
erdélyi, de az egész román
színházművészetet jellemzi, ott olyan
belső közmegegyezésen alapuló
utalásrendszerrel telíti a darabokat, amely
egy más politikai-társadalmi helyzetben
jórészt elsikkad, vagy legalábbis nem a
maga teljességében bomlik ki. Többek
között ez is magyarázza, hogy a tíz évvel
ezelőtti magyarországi Káin es Ábel-
bemutatók közül egyedül a
Csehszlovákiából attelepült Beke Sándor
rendezése érzett rá a mű mögöttes
tartalmaira, és bontotta ki őket.

Mindezt azért kellett előrebocsátanom,
mert a komáromi és a kőszegi 'elő-adás
között nemcsak megközelítésbeli és
szigorúan vett szakmai eltérések vannak,
hanem olyan különbség is, amely csak a
két befogadó közeg eltérő jellegéből ma-
gyarázható.

Minderről a Magyar Területi Színház
együttesének küldött - s a műsorfüzet-ben
megjelentetett - levelében maga a szerző
így ír: ,,...talán-talán megtörténik a csoda,
minek folytán itt és amott, vagyis
Marosvásárhelyt és Komáromban élő
magyarok egyazon gondolat és emberi
törekvés jegyében fordulnak közös ál-
munk felé: a felemelt fő eszményéhez,
amely kisebbségi létünkben is a kollektív
fennmaradás sine qua nonja.

Eddig volt, ahogy volt; a változott idő-
ben nem lehetünk meg nélküle. Mert ha
porból lettünk is: emberként meg nem
maradhatunk az alázat porában. A vox
humana nem csupán emberséges szólásra
késztet, hanem cselekvésre is. A passziv
humánum mindétig örömére szolgált a
célratörő embertelenségnek.

De minek mondom én ezt most?
Hiszen a színpadi szó: cselekvés! A

Magyar Területi Színház művészei ép-
penséggel azt cselekszik, amit elvár tőlük
az idő és a helyzet: a felemelt fő gondola-
tát erősítik föl személyes képességeik va-
rázslatával..."

A felemelt fő gondolata általánosság-
ban itt is. ott is, Magyarországon is és a
határainkon túl is ugyanazt jelenti, de a
konkrét tartalom értelemszerűen más.
Könnyebben rezonál a csehszlovákiai
magyar néző Sütő e darabbéli gondola-
taira, mint a magyarországi. Vagy leg-
alábbis másként, más hangsúlyokat találva.

A MATESZ előadásában Sütő András
azon gondolata érvényesült, hogy „a
színpadi szó: cselekvés". Szószínházat
láthattunk. Bár Komáromban is történt

szöveggondozás, rövidítés, a dráma tex-
tusa lényegében csorbítatlanul szólalt
meg. A rendező szigorúan betartotta a
szerzői instrukciókat, ennek megfelelően
alakította ki a teret Platzner Tibor is. A
háttérben három kunyhó, a színpad kö-
zepén kőoltár, oldalt liánok. De ebből a
hűségből következik az első probléma: a
három egy síkban elhelyezett kunyhó
csupán dekoráció, illetve a járások kije-
lölésére szolgál, a középen levő oltár pe-
dig térbelileg ugyan hangsúlyos elem, de
egyben akadálya a játéknak, a mozgás-
nak. Arról nem is beszélve, hogy a díszlet
kifejezetten nem esztétikus, a kunyhók
giccsesek, a díszletelemek műviségről
árulkodnak. Ez a „mintha"-jelenség az
előadás egyéb összetevőit is jellemzi.

A rendező, Takáts Emőd megtartotta a
darab keresztény mitológiai utalás-
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rendszerét s annak szerzői elképzelés
szerinti megjelenítését. Ennek megfele-
lően megszólal a mennyből az r hangja,
oroszlánüvöltés, villámlás, mennydörgés
kíséri jeladásait. De ezek az effektusok
egy elmúlt kor színházi eszköztárából va-
lók, használatuk kétséges eredménnyel
jár, nehéz megtalálni, hol a határ a félel-
metesség és a nevetségesség között.

Az előadás színészi-rendezői megvaló-
sítása sajátos kettősséget mutat. Azok a
jelenetek, amelyek statikusak, amelyek-
ben a dikció dominál, többnyire szépen
megoldottak. De amikor akciókra kerül
sor, kiütközik a produkció legsúlyosabb
gondja: a megrendezetlenség. A mozgá-
sok, a verekedések, a szerelmi kapcsola-
tok rendre ügyetlenül, sután, hiteltelenül
jelennek meg, úgy tűnik, hogy csak amit a
színészek önmaguk, rendezői kontroll
nélkül tudtak megoldani, az lett műkö-
dőképes.

A Káin és Ábel-előadások terhe a két
címszereplőn nyugszik. Skronka Tibor
(Káin) és Szikra József, a győri Kisfaludy
Színház művésze (Ábel) többnyire győzi
erővel az óriási szövegű két szerep köve-
telményeit. Skronka egy tömbből fara-
gott, kemény, büszke Káinjának igen jó
ellenpontja Szikra ideges, rebbenékeny,
érzékeny Ábelje. Káin az egyértelműbb,
a kiismerhetőbb figura, aki csak néhány-
szor lágyul el - amikor megtudja, hogy
Ábel imádkozott érte, Arabella megpil-
lantásakor, vagy amikor Évával az Éden-
ről beszélgetnek -; lázadása nem hirtelen
felindulás eredménye, hanem szilárd hi-
téből, a jobbítás lehetőségébe vetett meg-
győződéséből következik.

Szikra Ábelje sem szokványosan meg-
alázkodó, megalkuvó. Ő hinni szeretne,
de a körülmények mindig kizökkentik a
hitkeresésből. Arabella sem hozza el szá-
mára a hit bizonyosságát. Az alakítás
legszebb epizódja az, amikor bel egy
pillanatra szembeszáll az Úrral, s Káin-
ként pöröl a Mindenhatóval.

A két fiú közötti kapcsolat alakulását
alapvetően megszabja az Úr ajándéká

nak, Arabellának a megjelenése és a csa-
ládba való beépülése. Éppen ezért ez
kulcsszerep, amelyet azonban Varsányi
Mária nem tudott megoldani. Olyan je-
lentéktelen leányalakot hoz a színpadra,
akiről elképzelhetetlen, hogy egy kö-
zösség életét befolyásolhatná. Szerepel-
tetése súlyos tehertétele az előadásnak, a
vele való jelenetek a többiek igyekezete
ellenére is ellaposodnak, hiteltelenekké
válnak.

Éva kis szerepében Petrécs Anna az
eredendő bűnt s annak minden következ-
ményét magára vállaló nőt ábrázolja.
Nem az a mindenkiről gondoskodó anya-
típus, akit Sütő megalkotott. Petrécs An-
na Évája kemény asszony, aki megszen-
vedett mára bűnéért, de tettét nem bánta
meg. Beszélgetése Káinnal az előadás
egyik legszebb részlete.

A másik hasonlóan kiemelkedő moz-
zanat Ádám perlekedése az Úrral. Dráfi
Mátyás monológja csak Vadász Zoltán
hajdani kolozsvári megformálásához
mérhető. Az a mély fájdalom, a levert-
ségben is ott feszülő dacos erő, amely Sütő
András minden sorából süt, Dráfi szö-
vegmondásában jelenik meg a legszeb-
ben, a leginkább megszenvedetten.

Az előadás tehát sok szempontból ki-
fogásolható, hatása mégis elementáris.
Amikor láttam, nem volt telt ház, de az
ott lévő nézők mindegyike megrendülten
távozott az előadásról. Közük volt hozzá,
róluk, a maguk gondjairól szólt a törté-
net.

A kőszegi előadás létrehozói arra a gon-
dolatra építették produkciójukat, amelyet
Sütő András így fogalmazott meg: „Ez a
harmadik drámám, amelynek cse-
lekménybeli alapzata történelminek is
nevezhető. A Káin és Ábel persze »törté-
nelem előtti«, de történelem utáninak is
nevezhetném, ha arra gondolok, hogy egy
szép napon valamelyik őrült had-vezér
valahol a nagyvilágban a földgolyót
felrobbanthatja."

Erre utal mindenekelőtt a díszlet. Kon-
dákor Tamás három kiégett, egymásnak
dőlő kunyhója az emberi civilizáció elsze-
nesedett tárgyainak halmán áll. (A díszlet
kiviteléről jobb, ha nem beszélek, mert
bizony igen szegényes és csúnya munka!)
A látvány azt sugallja: egy világégés után
vagyunk. Cselényi Nóra jel-mezei sem
bibliai képzeteket keltenek, hanem
kifejezetten maiakat. Még akkor is, ha a
ruhák nem egységes stílusúak. Ádám és
Éva öltözete archaikusabb világot idéz, de
a fiatalok viselete modern: Ábelen világos
öltöny van, időnként nyakkendőt köt,
Káint bőrszerelésbe öltöztette a tervező,
Arabella divatos cuccokban lép színre, s
az ebben az előadásban testi mivoltában
megjelenő Úr, akár egy tanácselnök, sötét
öltönyben tűnik fel.

Már ennyiből is látható, hogy a rendező,
Merő Béla, ezúttal a mű szuverén ér-
telmezését kereste. Ehhez kitűnő alapot
kapott Duró Győző dramaturgtól, aki
rendkívül következetesen és beleérzőn
húzta meg a darabot. Minden olyan pasz-
szus kimaradt, amely a történetet a bibliai
eseményekhez köti, nincs égzengés,
villámlás, áldozatbemutatás stb., s hiá-
nyoznak az utalások, amelyek megérté-
séhez a közönség részéről e kultúrkör
alaposabb ismeretét kell feltételezni.

A dramaturgiai munka során a három
felvonásból hosszú egyrészes dráma szü-
letett, amely a beavatkozás ellenére szel-
lemiségében és lényegét tekintve hű ma-
radt Sütőhöz. Ez a variáció kétségtelenül
szegényebb lett, amennyiben a költői
nyelv racionálisabbá egyszerűsödött,
ugyanakkor erőteljesebbé is vált, mert
konzekvens drámai szerkezet jött létre.
Általános modellhelyzet született min-
denféle hatalom és az azt elfogadó, illetve
az az ellen lázadó alattvaló viszonyáról,
amelyet átsző ugyan a szerelem, de ebben a
megközelítésben is hangsúlyos marad,
hogy Arabella az Úr manipulációjának
eszköze. Mindez természetesen benne van
a drámában, nem történt külső be-
avatkozás; a műben, magától értetődően,
csak Sütő mondatai, szavai hangzanak el.

Az előadás azonban leszűkíti a dráma
értelmezési körét. A rendező aktuálpoli-
tikai töltéssel ruházta fel az előadást, hol-
ott a műtől mindenfajta direkt aktualizálás
merőben idegen. A rendező a hatalmat és
a történet korát konkretizálta: kö-
zelmúltunkat idézte meg. E produkcióban
Ábel mint törekvő ifjú káder a karrierjét
építi, Káin pedig másként gondolkodóként
a perifériára sodródik. Ráadásul - mint
említettem - megjelenik maga az Úr is, a
teljhatalmú fő-fő káder (vagy annak
szószólója?). Tévedés ne essék,

Sütő András: Káin és Ábel (Kőszegi Várszínház). Molnár Piroska (Éva) és Sinkó László (Ádám)



nem azt kifogásolom, hogy az előadásból
ez az értelmezés is kiolvasható, hanem
azt, hogy csak ez található meg benne. S
ha ily módon szimplifikálódik a színi mű,
akkor a figurák a maguk jelképiségében.
csak korlátozottan értelmezhetők általá-
nos tartalmakat hordozó lényekként, mert
őket is egyértelműsíteni kell, direkt
asszociációs bázist kell hozzájuk teremte-
ni. Ennek azonban a dráma ellenáll, az
egyes részek egymásnak ellentmondanak.

Mint ahogy a produkcióban ellentétbe
kerül a látványvilág két összetevője: a jel-
mez a koncepciót segíti, a díszlet ellene
hat. Értelmezési probléma adódik abból
is, hogy a díszlet ,történelmi kor utáni"
képzeteket sugall, a ruhák pedig a tegnapi
magyar valósággal mutatnak stiláris
rokonságot.

Hangsúlyozom: a tegnapi valosággal
rokon a jelmezek stílusa, de a rendezői
koncepció egésze is. Nem arról van szó,
hogy ma nincs hatalma teljében lévő Úr a
közéletben, s nincsenek különböző alatt-
valói technikák. Mindez természetesen
létezik, csak más formában. A régebbinél
rugalmasabb. többpólusú, különböző
túlélési technikákat mozgósító, álcázott
hatalmi mechanizmus működik, amely-
nek részmegnyilvánulásai egybeeshetnek
a sütői képpel, de az egész képlet más
struktúrát mutat.

S itt vissza kell utalni a dramaturgiai
munkára: ha a rendezői értelmezésben a
darab drámaiatlansága válik dominánssá,
akkor megkérdőjeleződik a bemutató ér-
telme. Mert vagy Sütő költői szövege
tartja össze a produkciót, vagy az érvé-
nyes drámai szerkezet és tartalom. (Elv-
ben persze feltételezhető a kettő egybe-
esése is, de erre nem volt még maradék-
talanul megvalósult példa.) E meggondo-
lásokon túl a darab kőszegi bemutatása
ellen szól az is, hogy a díszlet a Jurisics-
vár terébe nem illeszthető. Ezt felismer-
ve, nagy fehér háttérrel igyekeztek elvá-
lasztani a vár és a díszlet látványvilágát,
ez azonban nem sikerült, mert egyrészt a
megoldás kifejezetten ronda, másrészt
még inkább kiemeli a kétféle látványstí-
lus idegenségét.

Mindezeket ellensúlyozhatná a színészi
játék, de ezúttal az igen jónevű
művészekből verbuvált társulat nem tud-
ta egységes együttes benyomását kelteni.

Molnár Piroska Évája az örök Asszony,
az asszonyiság megtestesítője. Az a nő,
akinek mindenre és mindenkire gondja
van, aki, bármennyi csapás sújtsa is sze-
retteit, talpra áll, és cipeli családja min-
den terhét. Mindezt áradó kedéllyel, vi-
dáman teszi, akkor is, ha Ádám magate-
hetetlenül részeg, ha idegen nő lép a fa-
míliába, ha fiai egymást gyilkolják. Az el-

bellája, ám értelemszerűen nem az. Mivel
funkciója sincs kellőképpen tisztázva eb-
ben a koncepcióban, a színésznő kétsze-
resen is „általános" színjátszásra kény-
szerül.

Ábelt a rendező - láthatóan - ifjú tör-
tetőnek képzelte el, s ezt a típust Trokán
Péter maradéktalanul megjeleníti. De a
figura ennél sokkal összetettebb, s a szí-
nész ezzel a komplexitással adós marad.
Hogy ebben mennyi a színész és mennyi a
rendező felelőssége, az megállapíthatat-
lan, mint ahogy az is, hogy az alak jel-
lemzésére használt külsődleges eszközök
Trokán habitusából fakadnak-e, avagy a
körvonalazatlan, elemezetlen
szituációkból következik-e ez a mindent
megoldó rutin.

A legösszetettebb alakot Máté Gábor
formálja meg. Káinja nem hőbörgő lá-
zadó, az ellenkezés kedvéért feleselő;
szembenállása az Úrral megszenvedett
elvi elkötelezettség. Nem tehet máskent,
csak így tud élni, mégha ebbe belepusztul
is. A saját útját kell járnia. Éppen ezért az
ő felemelt fejű tartását egyáltalán nem fi-
zikai értelemben kell felfogni. Az elő-
adásban sokkal inkább látszik felemelt
fejűnek Ábel, hisz Trokán tartásából kö-
vetkezik a fej felvetése, de ez valószínűleg
a színész civil létéből adódik, s nem

Máté Gábor (Káín) és Molnár Piroska (MTI-fotó - llovszky Béla felv.)

pusztíthatatlan őserő a legeszköztelenebb
realista színjátszás módszerével jelenik
meg Molnár Piroska alakításában.

Ezzel szemben Sinkó László inkább
groteszk vonásokkal ruházza fel Ádám
figuráját, akinek részegségét éppen csak
jelzi. Olyan ez az Ádám, mint egy ház-
mester. Hosszú kabátjában botladozik,
maga elé motyog, kedélyeskedik, s min-
denbe belenyugszik, legyen az az Édenből
való kiűzetés, megcsalása, fiai huza-
kodása stb. Ahogy siránkozó, kántáló ká-
rálása közben egyszer csak egyetlen
mondatot - „Ennem is kell" - természetes
hangon, minden sallang nélkül ki-mond,
az tökéletesen kifejezi figura lényegét.
Ezzel az emberrel mindent meg lehet
tenni, csak legyen étel és ital. Épp ezért
oly felemelő az Úrral vitázó mo-
nológjának nagyon egyszerű és erőteljes
interpretálása.

A darab kulcsszerepét Papadimitriu
Athina játssza, s ő sem tudott megbírkózni
Arabella hitelesítésének feladatával.
Minden színrevitel alkalmával kiütközik:
egy dramaturgiai funkció hívta életre az
alakot, amely azonban nem szervült az
egészhez. Passzív figura, csak elszenvedi
a körülötte zajló eseményeket, így nagyon
nehéz élővé tenni. A színésznő úgy tesz,
„mintha" hús-vér alak lenne Ara-



annyira a szerepből, így - Máté lehajtott
fejű, hajlott hátú tartását látva - kicsit za-
varó is. Máté Gábort nem köti meg oly
nagyon a rendezői koncepció, az ő figurája
kevésbé szimplifikálódott az aktualizálás
következtében, mint Ábelé. Így a színész
Káint csaknem olyan metaforikussá tudja
emelni, mint ahogyan Sütő írói kép-
zeletében megszületett. Máté Gábor ala-
kításában Káin tragédiáját, a gondolkodó
ember drámáját élhetjük át.

Végül a hatodik szereplő: az Úr. Alap-
kérdés, ki hogyan értelmezi őt. Létezik-e
vagy sem, megjelenik-e fizikai valójában,
vagy csak hangban, kit, mit képvisel, mi-
lyen az a hatalom, amelynek ő a megtes-
tesítője és így tovább; számos tisztázandó
kérdésre kell a színre vivőknek vála-
szolniuk. Akár így, akár úgy dönt a ren-
dező, az Úr szerepeltetése mindenképpen
ellentmondásos lesz, hiszen olyan
dramaturgiai összetevő, amely nem válik
részévé a drámai helyzeteknek, a drámai
struktúrának.

Alighanem az a legszerencsétlenebb
megoldás, ha az Úr fizikailag is megjele-
nik, hiszen ez szcenikailag, színészileg
lényegében megoldhatatlan feladatot je-
lent. Még ebben a leegyszerűsített ver-
zióban is az alapkonfliktus és a figura
vészes elszegényítése következik be. Rá-
adásul igen suta megoldás, hogy az Úr az
egyik kunyhó tetején egy takarás mögül
bukkan elő, s ott a magasban, egy tenyér-
nyi helyen álldogál. Molnár Árpád be-
csülettel elmondja a szöveget, de lehetet-
len tőle elvárni, hogy súlyt adjon a figurá-
nak. Márpedig ebben a drámában nem
lehet az Úr szerepébe egy súlytalan,
funkciójára alkalmatlan vezető típust be-
helyettesíteni. Pedig itt erre történik
kísérlet, vagy legalábbis ezt a következ-
tetést kénytelen levonni a néző, látva a
helyzetet és a színészt.

A látottak alapján a Káin és Ábel a

mostani két színpadi újrafogalmazási kí-
sérlet után is további kihívást jelenthet
vállalkozó kedvű színházainknak.

Sütő András: Káin és Ábel (komáromi Magyar
Területi Színház)

Díszlet és jelmez: Platzner Tibor. Zene: Ma-
tus János m. v. A rendező munkatársa: Dráfi
Mátyás. Rendezte: Takáts Emőd.

Szereplők: Skronka Tibor, Szikra József m.
v., Varsányi Mária, Dráfi Mátyás, Petrécs An-
na, Bugár Béla.

(Kőszegi Várszínház)
Díszlet: Kondákor Tamás. Jelmez: Cselényi
Nóra. Dramaturg: Duró Győző. Asszisztens:
Stefán Gábor. Rendezte: Merő Béla.

Szereplők: Molnár Piroska, Sinkó László,
Máté Gábor, Trokán Péter, Papadimitriu
Athina, Molnár Árpád.

HELTAI GYÖNGYI

A nép balra el

A Megközelíthetetlen Gyulán

A kétszáz éves francia forradalom mint
művészi téma manapság nem túl népszerű
nálunk. A Kossuth moziban rendezett
jubileumi filmsorozat csaknem üres házak
előtt pergett, lett légyen szó Ernst Lubitsch
némafilmcsemegéjéről, a Madame
Dubarryról vagy Mnouchkine 1789-éről.
Sem az arisztokráciával cicázó tehetséges
kokott (Pola Negri megszemélyesítésében)
kálváriája nem könynyeztette meg a
nézőket, sem a felkelt nép indulatait és
vágyait nem akarták át-élni a Nap
Színháza politikai és vásári szín játszást
ötvöző előadásában.

Elgondolkodtató ez a rezignáció, hisz
míg mindennapjainkban sokadszori kí-
sérletet teszünk arra, hogy Franciaor-
szágtól kissé keletebbre is érvényt pró-
báljunk szerezni Az emberi és polgári jo-
gok alapkövetelményeinek: a szabadság-
nak, egyenlőségnek, biztonságnak és tu-
lajdonnak, úgy tűnik, nemigen vágyunk
arra, hogy a kétszáz évvel ezelőtti hasonló
próbálkozás szellemi muníciójából
merítsünk.

Ennek egyik oka az, hogy a tájainkon
otthonos zsarnokságok természetének
leleplezésére Kelet-Közép-Európa írói túl
gyakran húzták drámáikra a francia
forradalom álruháját, az elnyomás elleni
tiltakozásukat túl sokszor adták a forra-
dalom fejvesztő tempóban változó veze-
tőinek szájába. Ráadásul az efféle „üze-
nős" drámához hagyományosan kapcso-
lódó patetikus, csak a színjáték verbális
szintjére koncentráló játéknyelvet fel-váltó
„korszerűbb" forma is kiment mára a
divatból.

A vonakodás egy másik oka nem csu-
pán a művészet szférájára korlátozódó
közérzet, hanem a minden ideológiával,
mások számára gyártott életprogrammal s
az ezt képviselőkkel szembeni gyanakvás
is lehet. Nem vágyunk arra, hogy akár a
legélesebb elméjű teoretikus vitákban
győzedelmeskedő elméletek alapján te-
gyenek bennünket boldoggá. A doku-
mentumműfajok felértékelődése, vala-
mint a hétköznapok mikrotörténéseiből
komponált formák ellentmondásosabb
világtapasztalata jobban meg is felel a
műalkotásról alkotott mai elképzeléseink-
nek, mint a népboldogítónak induló ideo-
lógiák képviselőinek elmeköszörülése.
Nem szeretünk embertársait kísérleti
nyúlnak használó főhőssel találkozni, za

varó, ha az ő bizonyítványmagyarázata
adja a mű gerincét, miközben a „nép"
időnként belejt a színre, hurrázik vagy
pfujoz, majd fegyelmezetten kivonul a
kulisszák mögé, hogy átadja a terepet a
sorsáról döntő ideológiai vitáknak.

Mindebből érzékelhető, hogy vélemé-
nyem szerint nem a legideálisabb - habár
jubileumi szempontból megfelelő - idő-
pontban került sor Száraz György A
Megközelíthetetlen című, Robespierreről
szóló drámájának ősbemutatójára a Gyulai
Várszínházban. Ugyanakkor nem
intézhető el néhány szóval egy dráma,
melyen szerzője majd' húsz évig dolgozott.

A Megközelíthetetlen jellegzetes sza-
londráma, jelenetei a magán- és társasági
lét érintkezési szférájában játszódnak. A
szereplők köre lényegében Robespierre
egykori fegyverbarátaira korlátozódik, a
másként gondolkodók már mind meghal-
tak. A hatalmi elit e fokozatosan szűkülő
közegében a politikacsinálás nem túl tiszta
hátsó udvarába kukucskálhatunk be, a
döntések előzményeit és következményeit
mérlegelhetjük. A mindössze né-hány
napot felölelő drámai időben nincs olyan
titok, melynek kidolgozása közös
rejtvényfejtésre inspirálná a szereplőket és
a nézőket. Mindezek híján mi kapcsol-
hatja a néző figyelmét a színpadhoz? Szá-
raz Györgyöt - drámai életműve tanúsága
szerint - a köztudottan nem erkölcsi
törvények által irányított világban élő,
kiemelkedő erkölcsű hősök cselekvési le-
hetőségei érdekelték. Milyen döntési al-
ternatívák állnak e drámaszervező figurák
-például Tolsztoj, Semmelweis stb. - előtt,
amikor rájönnek, hogy a társadalmi
cselekvés egyetlen szférájában sem ma-
radhatnak feddhetetlenek, s kudarcot vall
az a próbálkozásuk is, hogy személyes
példamutatással „alakítsák át" kör-
nyezetüket. Robespierre ezt a dilemmát
így fogalmazza meg: „Nem uralkodni
akarok az embereken, hanem megváltoz-
tatni őket... Az erény diktatúrája képte-
lenség. Választanom kellett az erény és a
hatalom között. Az erényt választottam."

A drámában a szöveg nagy része Ro-
bespierre jellemét minősítő értékelés vagy
önértékelés, s a következetesen a színpadi
világon kívül maradó események - a
Legfőbb Lény tiszteletére rendezett
ünnepség, mely felgyorsítja a fő-hős
illúzióvesztését, s arra sarkallja, hogy
megszavaztassa a Jóléti Bizottmány telj-
hatalmát biztosító terrortörvényt, majd
ennek ellenhatásaként a Robespierre el-len
szőtt összeesküvés - inkább e kollektív
személyiséganalízis dramaturgiai
segédeszközeinek tűnnek. Az álláspontok
nem akcióban, hanem dikcióban je-


