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A másodlagos élményekből írott drámák korát
éljük. Irodalmi művek szolgálnak alapul a
mostanában-főleg a fiataloknak nevezett
szerzők által - írott darabok többségéhez.
Regény-adaptációk, átiratok,
motívumátemelések és -variációk, stílusjátékok
és -utánzatok olvashatók például a
zalaegerszegi Nyílt fórumon immár öt éve, s
láthatók az új magyar drámabemutatókon
(példák a legjobbak közül: Nagy András: Anna
Karenina pályaudvar, Forgách András: A
kastély, A játékos, Spiró György: Az imposztor,
Kornis Mihály: Büntetések, Kompolthy
Zsigmond: Kísértet-csárdás).

Nem mintha elvileg kifogásolható lenne
az, ha egy írót maga az irodalom ihlet meg,
hiszen számára művészetének anyaga és
közege elsődleges élménynek számíthat;
de ha az egyes esetek tendenciává
sűrűsödnek, az már elgondolkodtató.

Az okokat keresve hivatkozhatunk a
valóság megragadhatóságának bonyolult-
ságára, a társadalmi-politikai töltésű mű-
vészet devalválódására, a közönség nagy
részének a napi problémákat is idéző mű-
vek iránti idegenkedésére, különböző álom-
és mesevilágokba való menekülés-
igényére, de mindenekelőtt arra, ami
valamennyi művészeti ágra érvényes: a
mű-vészek többségének semmiféle közvet-
len, megélt-megszenvedett kapcsolata
nincs a valósággal. Menekülésirodalom
születik, divatos elméletekkel igyekeznek
igazolni a drámaiság nélküli drámát, a
konfliktusmentességet, a belterjességet,
miközben a társadalomban kritikus pont-

hoz közelít a feszültség, nő a legkülönfé-
lébb konfliktusok veszélye, s az egyén
egyre nehezebben találja helyét ebben a
kaotikus helyzetben. Ha a színház műfaj-
problémákkal, stíljátékkal, ezoterikus ját-
szadozással van elfoglalva, s nem igyek-
szik segítséget nyújtani a néző közösségi
és egyéni identitástudatának alakításában
és erősítésében, akkor - mint már
annyiszor - ezúttal sem tudja betölteni
hivatását, menthetetlenül csupán szóra-
koztató intézmény marad.

Nem akarok sommásan kategorizálni és
ítélkezni. Természetesen születhetnek ma
is (nemcsak, mondjuk, Shakespeare-nél és
Moliére-nél) remek drámák más irodalmi
művek ihletésére; és sikeredhet-nek ma is
(nemcsak például az ötvenes években)
pocsék, didaktikus, manipulatív színművek
a valóságból kiindulva. De a fentebb vázolt
tendencia érvényesnek lát-szik.

Az irodalmi művek ihletése alapján dol-
gozó írók legjellegzetesebb képviselője
Márton László, akinek minden általam
ismert darabja vagy epikus mű adaptáció-
ja, vagy egy általa kedvelt, őt szakmai
szempontból érdeklő írói stílus parafrázisa.
A legutóbbi, a szolnoki Szigligeti Szín-
házban bemutatott színműve is valami
nyomán készült: egy Prosper Mérimée-
elbeszélés a Carmen című darab alap-
anyaga.

Mérimée testes írása tulajdonképpen két
részre tagolható. A szép cigánylány és
José tragikus szerelmének története elbe-
szélés az elbeszélésben, ugyanis a „sztorit"
egy utazó régész idézi fel sok-sok
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egyenetlenségeit. Úgy tűnik, mintha a
dráma színre vitelét csak az indokolta
volna, hogy a címszerepre első pillantásra
alkalmasnak tetsző színésznője van a tár-
sulatnak. De végül ez sem igazolta a vá-
lasztást.

Már az előadás tere, díszlete is képte-
lenség. Nem az a legfőbb baj, hogy a
máskor az esztétikumra oly nagyon
ügyelő rendező ezúttal ronda díszletben
dolgozik, hanem az, hogy ez a díszlet s az
általa kijelölt tér csaknem lehetetlenné
teszi a játékot. A szerző első helyszínmeg-
jelölése: domb. Alighanem ebből indult ki a
rendező és Csík György tervező, amikor a
díszletet szimbolikussá növesztette: egy
szürke, mestermunkának nemigen nevez-
hető fél földgömb foglalja el a teljes szín-
padot. Ez az építmény időnként középen
szétnyílik, s láthatóvá teszi a belső helyszí-
neket. Mintha egy barlang mélyéről sejle-
nének elő a dohánygyári jelenetek vagy a
Hadnagynál játszódó epizódok. A produk-
ció nagyobb felében a színészeknek a
papírmasé kinézésű félgömbön kell ját-
szaniuk: egyensúlyozniuk és kapaszkod-
niuk. A díszlet tehát hol metaforikus, hol
realista, sőt a belső tér kádjaiban lévő víz
miatt gyakran naturalisztikus hatású (a
kádakban hempergőznek, mosakodnak, a
vízzel egymást fröcskölik stb.),
ugyanakkor alapvetően nem esztétikus és
nem praktikus (a félgömb mellett például
csak oldalazva lehet közlekedni).

De nem a látványban a legfeltűnőbb a
rendezői bizonytalanság, hanem a szí-
nészvezetésben, azaz a színészi alakítá-
sokban. A rendezői alapállásból egyértel-
mű, hogy egy erős Carmennel szemben
csupa nyámnyila férfi áll. Már-már karika-
túrának tetszik Mucsi Zoltán rablóvezére,

A gyilkosság után (Tóth József és Sztárek
Andrea) (llovszky Béla felvételei)

Szerémi Zoltán, Belius Attila és Mészáros
István rablója, vagy Mertz Tibor Hadna-
gya, sőt Tóth József Joséja is.

Lehet persze olyan előadást kreálni,
amely egyedül a nőt ábrázolja személyi-
ségnek, a körülötte lévő férfiakat pedig
báboknak, karikatúráknak - de ebben a
helyzet csöppet sem drámai. Ha egy cin-
gár, mutáló hangú, de marconának lát-
szani akaró figura az, akinek feltétlen en-
gedelmességgel tartozik a szuverén,
megzabolázhatatlan, tüzes Nő, akkor a
képlet hamis, a kontraszt előbb komikus,
majd pedig értelmetlen. Ha Josét szürke,
jelentéktelen, „teszetosza" alaknak mu-
tatja a rendező, akkor hihetetlen és felfog-
hatatlan Carmen és a férfi ellentmondá-
sos kapcsolata, azaz az egész előadás.

A legfőbb problémám a címszerepet
játszó színésznővel van. Sztárek Andrea
megjelenése alapján ideális Carmen le-
hetne, de játékával elmarad a szerep kö-
vetelményeitől. A színésznő rengeteg ma-
nírral dolgozik, s ezekből - úgy tűnik - a
legkevésbé Szikora tudja kibillenteni.
Erőlködik és küzd - csekély eredménnyel.
Mivel az alak váltásaival, érzelmi-indulati
gazdagságának ábrázolásával adós ma-
rad - Carmenje nem igazolja a színre-
vitelt.

A stiláris és gondolati zavart csak fokoz-
zák azok az önmagukban jól megcsinált
jelenetek, amelyek elütnek a szerelmi szál
„stílusától". A már említett rendőrjelene-
tekben Kocsó Gábor és Háda János
klasszikus bohóctréfákat mutat be; a
Hadnagy lakásán lejátszódó tűzpárbaj
remek westernparódia; a dohánygyári
jelenet „spanyolosch" életkép.

A szolnoki színház az új magyar dráma
fontos műhelye. Rendszeresen tartanak
ősbemutatókat-a közízléshez közelálló, s
„avantgárd" írók műveibő l egyaránt. A
Carmen - szakmailag mindenképpen - a
kevésbé sikeres produkciók közé tartozik.
Tehetséges emberek fiaskója. S mint
ilyen érdemel megkülönböztetett figyelmet
s elemzést.
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elmélkedés közepette. Márton nem arra
törekedett, hogy az elbeszélés drámai
magját bontsa ki. Sőt mintha minden
eszközzel az epikusságot hangsúlyozná a
drámaisággal szemben. Megtartja pél-
dául a régész alakját, a darab az ő
filozofálgatásával kezdődik. Másodszor
akkor jelenik meg, amikor José - Carmen
meggyilkolása előtt - mint remetéhez
fordul hozzá. A szerep tehát elvont,
transzcendens hangsúlyt kap.

A történetet az elbeszélés menetéhez
híven pergeti a szerző, bár az epikához
képest zaklatottabb ritmusú, kihagyásos
jelenetezéssel. A lineáris és lényegében
realista jelenetsort egy helyen - a José
megsebesülése utáni lázálomepizódok-
ban - bontja meg egy víziószerű betét.
Ugyancsak betétjellegűek a rendőrök jele-
netei; a darab stílusától eltérően ők
ketten bohócszámokat adnak elő. A darab
nyelvi közege meglehetősen heterogén,
az Utazó „filozofikus" mondataival
szemben a dohánygyári munkásnők vagy
a csempészek beszéde hangsúlyozottan
szegé-nyes, tudatosan hétköznapi, míg a
két főszereplő közti dialógusok
helyenként költőiek.

Nem egységes mű a Carmen. De ennél
nagyobb probléma az, hogy nem derül ki:
miért választotta az író ezt a történetet
drámája alapjául? Ami kihámozható: az
elbeszéléshez képest a drámabeli szere-
lem elveszítette romantikus színeit, a kap-
csolatokból eltűnt az érzelem, pillanatnyi
érdekek és indulatok irányítják a
szereplők cselekedeteit, s ebben a
világban a Joséhoz hasonló emberek -
akik még hisznek ideákban, tartanák
magukat bizonyos normákhoz -
életidegenek.

A darabot az előadás sem egyértelmű-
vé, sem következetessé nem teszi.
Szikora János rendezése nem
elsimította, hanem felerősítette a színmű
stiláris, formai


