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vén, morc csodabogár lett, aki elmezavar-
nak látszó közömbösséggel él a maga
külvilágot kizáró szigetén, három székzök-
kentéssel tornázva magát kényelembe
íróasztala előtt, és külön vitákat folytatva
Trigorin hűlt helyével. A melodráma szö-
vete végképp fölfeslik a befejezésben. Az
asztalra kuporodó Nyina tartása, ahogy
fölveszi az egykori, romantikus éjszakán a
Trepljov-darabban elmondott monológ
„rendezői beállítását", nem fájdalmas,
sokkal inkább hideg, drasztikus mementó.
Nem egy fásult, ábrándjait vesztett, meg-
keseredett lény idézi föl nosztalgikusan az
egykori „színházcsinálás" könnyeztető
emlékét, hanem a Jelecbe szerződött szí-
nésznő olvassa rá gyöngeségét a meg
nem értett zsenire. Trepljov nem is bírja
elviselni a leckét - fülét befogva, hisztérikus
rohamban rázkódik az ágyán. A jelenet
nem tűri a tragikus meghatottságot. Nyina
ahelyett, hogy egyetlen pillanatra is
összeborulna Trepljovval a közös emlék
könnysátorában, végleg távozik a művé-
szet iránti ártatlan lobogások színhelyé-ről.
Mindketten rájöttek a realitásra - Nyina
gyötrelmek árán megtanult görcsök nélkül
játszani, Trepljov viszont egyre görcsösebb
lett, mikor fölismerte, hogy „nem a régi
vagy az új forma a fontos", hanem az,
hogy nem törődve semmiféle formával,
szabadon áradjon belőlünk, amit mondani
akarunk. Trepljovot görcsbe rántotta és
megfojtotta a saját mássága, Nyina
megtanulta, hogyan kell folyamatosan jó
színésznőnek lenni Jelecben.

Keserű igazság, vitathatatlanul. Talán
megkockáztatható következtetés: ha a
húsz évvel ezelőtti kaposvári Sirály az
indulásról szólt, a mostani a megmara-
dásról.

Csehov: Sirály (kaposvári Csiky Gergely Szín-
ház)
Fordította: Makai Imre. Díszlet: Menczel Ró-
bert. Jelmez: Vágó Nelly. Segédrendező: Tom-
bor Zsuzsa. Rendező: Ács János.
Szereplők: Molnár Piroska, Quintus Konrád,
Dánffy Sándor, Koltai Róbert, Nagy-Kálózy
Eszter, Csernák Árpád, Pogány Judit,
Csákányi Eszter, Jordán Tamás, Helyey
László, Csapó György, Kósa Béla, Milák
Hajnalka.

A Berlini (korábban Nyugat-berlini) Állami
Színházak igazgatójává kinevezett Alexander
Lang Schiller Haramiák című művének színre-
vitelével mutatkozott be. A második bemutató
a Faust első része. A címszereplő: Christian
Grashof, Mefisztó: Hilmer Thate.
N apjaink vékonyan csordogáló hazai
drámairodalmában lassacskán ki-
tapintható irányzattá terebélyesül a
valóság nyers, olykor brutálisan naturális

színpadi megidézése, egyfajta
pszeudonaturalizmus, amelyet
persze bízvást nevezhetnénk a különböző
művészeti ágakat elöntő posztmodern le-
képezésnek, hasonlóképpen az esszédrá-
mák, a műfaji átköltések, az ironikus vagy
nosztalgiázó pszeudoműfajok divatjához.
A kor - úgy tetszik - a drámában is
elsősorban az erős, sokkoló impulzusokat,
az előjelek nélküli hatásosság esztétikai
radikalizmusát követeli meg a szerzőktől, s
csak kevésbé a valóság- és jellemáb-
rázolás elmélyültségét vagy árnyaltságát.
Sokkolóan hatásosnak és érzékekre ható-
nak tanácsos lenni, mindenáron vélheti
napjaink színpadi szerzője, hogy hangja
meghallassék a műfajok harsogó zűrzava-
rában s a médiák XX. század végi, érzék-
szerveinket bombázó kommunikációs
dömpingjében.

E helyzet hátországaként ott húzódik
még a nyolcvanas évtized színpadi irodal-
mának ama szociológiai sajátossága, mi-
szerint az írók inkább emelték a kortárs
drámák főszereplőjévé az értelmiség ön-
vizsgálatát, a lelkekben lejátszódó drámai
történések analízisét, semmint a társada-
lom mélyszerkezetében történő elmozdu-
lások drámai konzekvenciáival való szem-
besülést vagy a perifériára szorultak ön-
törvényű, súlyos tragédiáit. Mintha szám-
űzetett volna színpadjainkról a tragédia,
holott egy vesztébe rohanó, gyorsan ero-
dálódó társadalmi berendezés ontotta a
tragikus sorsokat, gerincroppantó élet-
helyzetket, kis és nagy formátumú indivi-
duális és közösségi tragédiákat. A kor,
amelyben élnünk, adatott, „drámaibb" volt,
mint amennyit a színpad föl tudott
szikráztatni belőle; igaz, ugyanez a kor a
maga eszközeivel mindent elkövetett
azért, hogy a katartikus szembesülés a
színházban ne következzék be. S míg a
hetvenes-nyolcvanas évek új prózája és
szocio- vagy dokumentumfilmje például

erős szellemi kisugárzásával maga is ré-
szévé tudott válni a társadalomban zajló
átalakulási folyamatoknak, addig a szín-
ház - a kortárs drámák nagyobb többsé-
gének színrevitelében legalábbis - fázis-
késésbe került e folyamatok leképezését
illetően, paradox módon még a klassziku-
sok adaptációjához képest is. Kivételek
persze - szerencsére - mindig voltak,
Kornistól Spiróig, Nádastól Schwajda
Györgyig.

A Pesti Színház bemutatója, Kárpáti Pé-
ter új drámája szinte példaértékűen mu-
tatja föl egy műfaj helyzetét,, törekvései-
nek buktatóit és lehetséges kiútjait. Kár-
páti darabja jellegzetesen posztmodern
dráma, amely az újnaturalizmus sokkoló
eszköztárának kiaknázásával kíván eszté-
tikai hatást elérni, miközben a mű, szer-
kesztésmódja, jelenettechnikája és konf-
liktuskezelése révén, egyfolytában „el-
emelni" igyekszik a játék jelentésszintjét a
naturalizmustól, egészen a „misztérium-
játékig".

A társadalom perifériájára szorult hősök
bukkanak fel a dráma öt epizódjában, egy
dél-baranyai kisközség nyers élet-
viszonyai, zárt világa és véres konfliktusai
tárulnak elénk. Úgy, ahogy megtörténhet-
nének, vagy úgy, ahogy megtörténtek
valaha. Az öt epizódot lazán fűzi egymás-
hoz a főhős, egy sántikáló cigányfiú, ,,pici
Jani" jelenléte. Az elsőben a szomszéd-
lány éppen lemondatni készül őt törvény-
telen apaságáról, mert magának férjet,
balkézről fogant porontyának hites apát
akar. A véletlenül fogant gyermek ezúttal
szabályos piaci adásvétel tárgya lesz: hő-
sünk egy kiszuperált katonai zubbonyért
cserébe kényszeredetten lemond apai jo-
gairól. A második epizódban Jani fölke-
resi horgászcimboráját, Keszeget, de csak
agyonnyúzott, megviselt asszonyát találja
otthon, aki sivalkodó gyerekeit igyekszik
ráncba szedni. A férj csöndesen fekszik
az ágyon, mozdulatlanul, kihűlve,
merthogy éppen meghalt, áramütés érte
a maga fabrikálta csalifogótól; el kéne
már vinni a háztól, de a szállítók csak nem
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Szarvas József (Jani) és Pap Vera (Jutka) Kár-
páti Péter darabjában (Koncz Zsuzsa felvétele)

jönnek. A harmadik számú történet azt
meséli el, miként találkozik össze a béké-
sen horgászó Jani a Dráva-parton a férjét
csaló, gyerekágyból alig fölkelt Rózsival,
aki a negyedik epizódban, hátrahagyva
bömbölő csecsemőjét és dühöngő, sza-
disztikus indulatokkal megáldott férjét, le-
vegőzni megy, majd visszatér, gyereket
szoptat, s magához vonja baltával hado-
nászó, síró emberét. Az ötödik epizódban
Jani a Nagy Hallal beszélget (pontosab-
ban csak a hangjával).
Drámai magvára csupaszítva banális-

nak, siváran egysíkúnak és színpadszerűt-
lennek tűnhet e láncolatos szerkesztésű
történéssor, ám a színjáték egészében
koncentrikus köröket rajzolva hatol egyre
mélyebbre az emberi nyomorúság és ki-
szolgáltatottság sötét bugyraiba.
Az út végén a folyó hősei kivétel nélkül

sorsuk csapdájában vergődő, végtelenül
kiszolgáltatott és esendő figurák, akikből
nemcsak a sorsvezérlés képessége hiány-
zik, de fölismerni sem tudják elképesztően
lepusztult és nyomorúságos élethelyzetük
kiúttalanságát. Az archaikusan zárt,
társadalom alatti létből nincs számukra
sem kiút, sem megváltás, csak a folytonos
öncsalások, az önpusztítás narkotikuma,
az apró pótcselekvések koreográfiája, a
drávai horgászástól a gyerekek gyötrésé-
ig. Igazat kell adnom a szerzőnek, Kárpáti
Péternek, mikor azt állítja nyilatkozatában,
hogy valahol a realitás és irrealitás
határán lebegnek ezek a néhol morbid,
néhol az elviselhetőség határát súrolóan

ideig elvarázsolni látszik a publikumot, ám
a kíméletlen önszembesítés katarzisával
végül mégsem rendít meg.

Az ifjú szinpadi szerzőről, Kárpáti Péter-
ről eddigi két bemutatója kapcsán már
leírták, hogy kifinomult érzékkel tud szi-
tuációkat teremteni, dialógusokat írni, s
virtuóz módon birtokolja a nyelvet. A
nyelvhasználat e drámájának is erőssége;
Kárpáti pontosan és hitelesen idézi meg
részint a társadalomalattiság dialógusait,
részint a dél-baranyai tájnyelvfordulatait.
Hogy mennyire így van, műve negyedik
epizódja - lgnácz a csecsemővel -, e
sziporkázóan eleven kamaradráma
bizonyítja, egyaránt vallva a szerző nyelvi-
dramaturgiai érzékenységéről, színműírói
iskoláiról (Spirótól Kornisig és Edward
Bondig) - s arról, hogy egész estés
drámára még nem futja erejéből.

Szikora János rendezésének első és
legfontosabb erénye a szereposztás: tu-
dott és mert szakítani a vígszínházi társu-
lat játékkonvencióival s a genius locival,
amikor csapatát vendégművészekkel és
főiskolásokkal kiegészítve a maga karcos
élességében, nyers darabosságában vitte
színre Kárpáti drámáját- „az új demokrácia
hordalékával eláraszott Váci utca kö-
zepén". Efféle drámai elevenséget és kon-
venciók nélküli színjátszást utoljára a Go-
thár Péter rendezte Caragiale-darab, a
Farsang előadásán láttam a Pesti Színház-
ban; sehol egyetlen rutinból „lebonyolított"
jelenés, kéztördelő gesztus vagy ha-
tásvadászó modorosság - minden sze-
replő a játékot szolgálja, tehetsége szerint,
de életre-halálra, mert itt vérre megy a
játék. S - pillanatokra - megtörténik az a
csoda, amely magyar drámákkal igencsak
ritkán esik meg széles e hazában, hogy a
színpadi játék „megemeli" a drámát,
könnyedén átlendíti döccenőin, s izgalmas
előadást hoz létre kísérleti anyagból. Mert
erről van szó: egy csapat fiatal évjáratú
színész, rendezőjével együtt ráhangolódva
a mű világképére, eljátssza, hogy milyen is
lehetne ez a dráma.

Közülük is Derzsi János bravúros sze-
repformálása a legformátumosabb: lgná-
cza annyi robbanóan gyilkos indulattal,
esendő magábazuhanással és dadogó
egykedvűséggel dühöng, tajtékzik, játszik
és lesz érzelmes apa egy ordító csecse-
mővel viaskodva, hogy elhisszük neki: a
zabolátlan, kusza indulatok érzékisége és
a humanizált ösztönvilág bőven megférhet
egy emberben. Derzsi sörtehajú, föl-nyírt
tarkójú apájának gyilkos szemvilla-
násaiban a poklok tüze és a megbocsátó

brutális és kegyetlen epizódok, még akkor
is, ha minden mozzanatukban valóságos
emberi cselekvéseket ábrázolnak. Az író
vélhetőleg a nyersen naturális élettények
és cselekvések sokkoló felerősítésével, il-
letve néhol lefokozásával kívánta megte-
remteni művének sajátosan lebegő, irreá-
lis drámai atmoszféráját, s ekként létre-
hozni azt a mitikus jelentésszintet, ame-
lyen a valóság primér élettényei spontá-
nul, mintegy önmagukban mutatják föl a
dolgok fantasztikumát, s transzponálód-
nak egyfajta misztériumjáték fázisaivá.
Ezt szolgálná a játék bújócskázó szimboli-
kája is, a szüntelenül síró-rívó gyermektől
a kifoghatatlan, beszélő Nagy Halig. Szol-
gálná, ha éppen a kulcsjelenetben, a szim-
bolikus erejűnek szánt utolsó epizódban
nem úszna át a játéka leglaposabb mora-
lizálásba, suta didaxisba. Ami persze
visszamenőleg is megteszi hatását:
hitelteleníti az eddigi jelenetek ilyetén
érvényességét.

A mű öt epizódja ettől függetlenül is
elég nagy színvonalbeli eltéréseket mu-
tat: a kezdő jelenetek erős felütése után a
középső rész dramaturgiailag kidolgozat-
lan, ügyetlenkedő epizódja megszakítja a
játék logikai ívét, kioltja a megteremtett
feszültséget, „leülteti" a játékot, a negye-
dik, robbanásveszélyes szituációjával és
dialógusaival, önállósuló kamaradráma-
ként szikrázik föl előttünk, hogy aztán a
leplezetlen szimbolikájú ötödik epizód di-
daxisával végképp megtörje a játék stílus-
egységét. Nem teremtődik háta jelenetfü-
zérből misztériumdráma, csak érzékletes
képek villannak föl rendre egy ritkán lá-
tott, ritkán felszínre hozott életformáról,
amely szociografikus újszerűségével egy
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lázat szelídsége lobog: az elvetemült
űnöző durvasága és a szenvedő ember
lesettsége inkarnálódik azonos alakban.
erzsi szerepformálása egyúttal pontosan
s a maga teljességében mutatja föl a
ráma alakjainak sokszínűségét, lényegi
első bizonytalanságát. Nem kevésbé hi-

eles Pap Vera Jutkája: ez a fiatalasszony
ég épphogy csak elveszítette férjét, de
egrendülni sincs ideje, ereje a minden-

api hajszában, érzelmeit kiölték az évek;
sak teszi a dolgát egykedvűen, ha kell,
isztérikusan gyerekeket regulázva, ha
ell, áramütött halott férjet eltakarítva.
egrendítő alakítás. Szarvas József Janija
z epizódfüzér összekötő szereplője-ként
rőteljes, súlyos figurával indít, aztán

elenléte fokozatosan veszít erejéből; igaz,
hhez alaposan hozzájárul a darab-záró

elenet sutasága. Zsíros Ágnesnek ezúttal
smét egy üresfejű-lepcsesszájú, cinikusan
éha nőszemélyt kell megformálnia, aki
yermekével manipulál - illúziót keltő

epusztultsággal, hitelesen. A többiek - a
ikapós, használható és elhasznált Rózsi
Börcsök Enikő f. h.), a darabos Misi
Sipos András), a fontoskodó Berta néni
Bódis Irén), a vehemens, szőke férfi
Rázga Miklós f. h.) teszik a dolgukat,
zerepük szerint.
A rendező, Szikora János ismét hajdani
íszlettervezőjét, Rajk Lászlót hívta ven-
égül, hogy megteremtse a játék alapjá-
an véve naturalisztikus és mégis picit
tilizálóan elvonatkoztatott terét: a geo-
etriai alakzatokat mintázó díszletek tág

sszociációs teret nyitnak a realitás és
rrealitás határán egyensúlyozó játékhoz.
ékés Rozi jelmezei szociografikusan és
itelesen idézik meg a mű esendő figuráit,
kikről felesleges lenne eldönteni, hogy
ilyen mértékben kötődnek a cigány etni-

umhoz. S bár az epizódokat körbeölelő,
igányfolklórból merített, fájdalmasan szép
ene ezt a motívumot látszik nyoma-
ékosítani, azért tudhatjuk: az emberalatti
ét botránya, a kiszolgáltatottság fájdalma

indannyiunké.

árpáti Péter: Az út végén a folyó (Pesti Szín-
áz)

íszlet: Rajk László m. v. Jelmez: Békés Rozi m.
. Dramaturg: Radnóti Zsuzsa. Rendező: Szi-

ora János.
zereplők: Szarvas József, Sipos András,
ódis Irén m. v., Zsíros Ágnes, Pap Vera,
ázga Miklós f. h., Börcsök Enikő f. h., Derzsi
ános
. V.

árpáti Péter színdarabjának egyik szövegváltozatát ez év
któberi számunk mellékleteként közöltük

A közismert dramaturgiai bölcsesség
szerint ha egy puska függ a díszletfalon,
akkor az előbb-utóbb el is fog sülni. Ez a
tantétel a Madách Színház deszkáin
ezúttal úgy érvényes, hogy egy hanyagul
odavetett pisztoly kerül egy kinyitott
utazóláda fedelébe. Théodore Géricault A
Medúza tutaja című híres festményének
reprodukciója mellé - ebből következően
a főhősök előbb-utóbb vizionálni
kezdenek, hogy a kavargó, sejtelmesen
derengő látványból levonják-e vagy sem
az erkölcsi tanulságokat. Menet közben
ugyan Ramong Geyza fiatal fő-hadnagy -
annak dramaturgiai rendje és módja
szerint - lepuffantja magát, a szomorú
tény azonban nem akadályozhatja meg,
hogy az ő kiadós víziója után őt is
hosszasan, szakaszosan vizionálják: mint
fantáziajelenség lelép ravataláról, és ala-
posan beolvas általa (is) fölszarvazott ez-
redesének, a Monarchia talpig jellemtelen
katonájának.

Kerényi Imre színpadán minden élesen
látszik és pedánsan megtörténik, ami ke-
véssé fontos, és szinte semmi sem kap
alakot, nem válik megragadóan átélhető-
vé, ami sorsdöntő lenne. Szembeszökően
látszik az épp csak mellékesen odahajított

A Terézvári garnizon a Madách Színházban

pisztolyka - de nem látszik az út, amely a
végzetes mozdulathoz vezet. Gyönyö-
rűek, villogók, bizonyára korhűek az uni-
formisok (Rátkai Erzsébet szép, gondos
munkái), de csupa bábura, sablonfigurára
húzták rá őket. Fenyegetően magasodnak
föl a bitófára és keresztre egyként hason-
lító nyers ácsolatok (Götz Béla jelképes
erejű díszletelemei ide-oda gurítva képez-
nek változatos tereket, helyszíneket, deko-
ratív környezetet; leghatásosabbak akkor,
amikor maguk is glédában állnak), de
tövükben nem emberi életek háborognak,
csak az illusztrálás virágzik. Miroslav
Belović tovább javítgatott adaptációja, ez
a nem feszes, csupán pattogós, elnyújtott
szöveg eleve nem varázsolt a valódi
Krleža-drámákhoz fogható színművet az
epikai alapanyagból. Az iskolázottabb né-
zők esetleg tudják, hogy a A Medúza
tutaja azt a döbbent, őrjöngő ocsúdást
ábrázolja, midőn a habok közt hányódó
hajótöröttek megpillantják a menekülés
reménysugarát - arra viszont festészeti
ismeretek nélkül is könnyű rájönni (hisz
annyi változatban megírták már), hogy a
Terézvári garnizon mai és mindenkori
tanulsága szerint a közép-európai fiatal
értelmiségi nehezen tűri a kényszerűen
hordott egyenruhát, lázadni próbál a mili-
táns zsarnokság, a stupid, hazug parancs-
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