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Alig két évad elteltével - azóta dolgozik a
társulat saját helyiségében - az R.S.9.
Stúdiószínháznak sikerült repertoárszínházzá
válnia, ami ha önmagában nem is
minősíti az előadásokat, valamit mégis-csak
jelez. Azt például, hogy szervezés, művészeti
titkárság és egyéb, a hivatásos színházak-nál
magától értetődően létező segítők nélkül is a
színházcsinálásnak ez az alternatívája
megtalál-ta a maga közönségét, életképesnek
bizonyult. (Hogy meddig marad az, nem
kizárólag atársulat tagjain múlik. A
megszállottságnak is vannak ha-tárai, egyéniek,
egzisztenciálisak. Ám ezek azok a tényezők,
amelyek, ameddig a műhely létezik, az
előadások megítéléséhez szempontként nem,
csak adalékul szolgálhatnak.)

A kétéves repertoárszínházi működés minde-
nekelőtt azt bizonyítja: az R.S.9. vezetői, Lábán
Katalin és rendezőtársa, Dobay Dezső egyelőre
jól alkalmazkodtak a körülményekhez, a hely és

a játszók adottságaihoz. Mert egyfelől ugyan
irigylésre méltó lehetőség, pazar játéktér a Rum-
bach Sebestyén utca 9. pincehelyisége, másfe-
lől viszont meglehetősen mostohának tetszik
például az a körülmény, hogy a színpadnak
egyetlen ki-, illetve bejárata van (nem számítva a
nézőtéren keresztül való közlekedést, amellyel a
legutóbbi bemutatójukon éltek is), vagy hogy a
díszletek és jelmezek raktározására nincs meg-
felelő hely. Szerencsére pénz sincs efféle
hívságokra, úgyhogy a gond nem akkora, mint
amekkorának első pillantásra látszik, bár az
előadandó művek kiválasztására s a játék
stílusára mind-két körülmény meghatározó
jelentőségű.

Meghatározó továbbá a társulat tagjainak
szakmai felkészültsége, akik - mint ismeretes -
pillanatnyilag inkább lelkesedésből, elhiva-
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tottságból, semmint egzisztenciális okokból je-
lennek meg esténként a nagyérdemű színe előtt.
A havi ötezer forintos gázsi legalábbis nem tűnik
a megélhetés legbiztosabb forrásának; ez az
oka, hogy inkább újságkihordásból és hasonlók-
ból tartják fenn magukat. Ennek - mint említet-
tem - a művészi munka megítélésében nem le-
het fontos szerepe, ám létrehozásában annál in-
kább. Mert a helyi képzésben formálódó-csiszo-
lódó aktorok továbbfejlődésének csakúgy, mint
a próbára fordítható időnek éppen ez, a létfenn-
tartásért folytatott küzdelem szab határokat.

Az árnyalt jellemábrázoláshoz, a pszichológiai
realizmushoz többségüknek nincsenek meg az
eszközei, sokszor elemi beszédtechnikai
gondokkal küzdenek, ám vannak markáns gon-
dolataik, közlendőik a világról, és ezeket szug-
gesztíven tudják megjeleníteni; megvan bennük
az együttműködés képessége. Nem azt erőltetik,
ami nincs; ellenkezőleg, legsikerültebb előadá-
saikban még e hiányosságokból is erényt ková-
csolnak: nem ritkán szinte szándékoltan fals a
hanghordozás, stilizált a játékmodor.

Miként az első, és mindmáig talán legsikere-
sebb produkció, Gombrowicz Opere t t - Operet-
ka - című drámájának esetében is. A lehetősé-
geket figyelembe véve az előadás természete-
sen nem válhatott egyszerre műfajparódiává és
az emberiség tragédiájává; az „operett monu-
mentális idiotizmusa" - Gombrowicz szavaival
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Mesz Rita, Uglár Csaba és Sólyom Balázs
Wyspiański Menyegzőjében

élve - nem párosulhatott a „történelem monu-
mentális pátoszával". E termékeny ellentmon-
dás és a stílusparódia megteremtéséhez ugyan-
is a klasszikus operett pazar külsőségeire,
vala-mint képzett operettszínészek szakmai
biztonságára is szükség lett volna. Egyikkel
sem rendelkezvén (pazar külsőségként
legfeljebb a Fő-városi Operettszínház
kiselejtezett jelmezeire számíthattak), Lábán
Katalin rendezésében a haláltáncmotívum
erősödött fel, és a játék történelmi groteszkké
vált.

A díszlet jószerével egyetlen nádfonatú ülőal-
kalmatosságból s egy kis manökendobogóból
áll, de stílust meghatározó térelemnek tekinten-
dő a „színfalak" (azaz pincefalak) mögé vezető
hosszú kifutó is, amely éppen hosszúsága révén
bír különös, entrée-t és abgangot, tempót
meg-határozó jelentőséggel, s ideális tér a
táncoló báli forgatag, valamint a forradalmi
galopp számára. Az alkotók kiiktatták az
előadásból az olyan konkrét fogalmakat, mint
szocialista, kommunista, fasiszta, s ezzel egy
általánosabb történetfilozófiai síkra emelkedett
az egyébként is meglehetősen elvont mű, tág
teret engedve a szabad asszociációknak
forradalomról, szabadságról, értelmiségi
magatartásformákról, társadalmi kü-
lönbségekről, azaz társadalmi folyamatokról.

A mondanivalóval, az adott készségekkel s a
meglelt stílussal adekvát a következő darabvá-
lasztás, Wyspiański Menyegzője is. Mintha a
szereplők az előző bálból szédültek volna át eb-
be az előadásba. Jóllehet más a társadalmi kö-
zeg, a tónus, a modor, de a forma szinte ugyanaz.
Csupán a körül(halál)táncolt téma különbözik
némileg, szinte kiegészítése az Operetkának:

Wyspiańskival a népnemzeti ábrándokról, a déli-
bábos nekibuzdulásokról, a gyöngyös-bokrétás
nemzettudatról közvetítik gondolataikat, hangu-
lataikat a játszók. Nem Wyspiański darabját -
azt erősen megkurtították -, de annak lényegét,
átgondolt, értelmezett szövegét játsszák el,
választásukban megint csak kihasználva, hogy
- miként a fordító, Spiró György írja - „a
pszicho-

Sólyom Balázs Beckett Kísértet-szonátájában
(Szalai Judit felvételei)

lógia hiányzik a Menyegzőből". Megint olyan
drámáról van tehát szó, amely születésekor na-
gyon is konkrét helyzethez és személyekhez
kötődött, ám a csak akkor és ott, a századfordu-
lón és lengyel nyelvterületen érthető jelentéstől
időben és térben eltávolodva általánosabb érvé-
nyűvé, modellértékűvé lett. Hogy hatásában ez
a produkció mégsem éri utol a Operetkát, an-
nak oka részben az, hogy a csengő-bongó ver-
ses beszédben nehezebb erényként „eladni" a
dikció hiányosságait; másrészt bizonyos ismét-
lődő megoldások, gesztusok immár modoros-
ságként köszönnek vissza. A továbblépés igé-
nye a két legutóbbi, szinte párhuzamosan elké-
szült produkcióban volt érzékelhető. Maeter-
linck Pelléas és Mélisande című lírai játéka a ko-
rábbiaktól merőben eltérő stílusú feladatot je-
lenthetett a társulatnak. A groteszk hangvétel
helyett ebben a Lábán Katalin rendezte elő-
adásban a színpadi költészet megszólaltatásá-
nak őszinteségét kellett megteremteni. Maeter-
linck főként Debussy operájának librettójaként
ismert műve nem követel a szereplőktől pszi-
chológiai realizmust, de az érzelmek hiteles ki-
fejezését annál inkább.

A Pelléas és Mélisande tragikus végű szerel-
méről szóló középkori történet példája az ötle-
tekben nem, díszletekben viszont annál szegé-
nyebb színháznak: látnunk tulajdonképpen azt
kell, amiről maguk a játszók tudósítanak, képes
beszédükkel a külvilág leírásába rejtve érzése-
ik, belső világuk rajzát. És mégis tud látványban
újat nyújtani az előadás. A jelenetváltásokat a
játékteret a nézőtértől elválasztó, kifeszített fe-
hér tüllre vetített diaképek jelzik, a Debussy-ze-
nével együtt hangulatot, atmoszférát teremtve,
de ez a fehér tüll - amely mindvégig a játéktér
előtt feszül - sejtelmes titokzatosságba, ho-
mályba vonja az egész, kihagyásos technikára
épülő játékot. A másik színpadi lelemény a hát-
tér sötét leplébe vágott gótikus ablakrés, amely
hátulról megvilágítva tökéletesen jelenít meg,
idéz fel egy középkori várat a parányi pincében.

A színészi játékot tekintve az előadás néhány
szép, megrendítő pillanatát nyújtja a modoros-
ságait szerencsésen odahagyó Schefcsik Fe-
renc (Arkel király) és Németh Ildikó (Mélisande)
kettőse, vagy az utóbbi megaláztatása a félté-
keny férj, Golo - Guba István - által.

Magam, aki korábban nem ismertem a dara-
bot, s előzetesen sem juthattam hozzá a szöve-
géhez, mert az egyetlen példány az alkotóknál
volt, gyanakodni kezdtem: megint kivonatot
látok „á la R.S.9.". Utólag elolvasva a darabot,
be kell látnom, hogy tévedtem. Ám a gyanú
mégis csak hiányérzetet jelez. Ez az előadás
minden szépsége ellenére pusztán arról tudott
meg-győzni, hogy stílusgyakorlatként, a
szakmai továbblépés igényével jött létre.
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Nem úgy a másik előadás, a Végnapok*
amely Karl Kraus Az emberiség végnapjai című s
eredeti terjedelmében előadásra nyilvánvalóan
alkalmatlan tragédiájából készült, bár létrehozá-
sában szintén szerepet játszotta színészi
kifejezőeszközök gazdagításának szándéka; a
társulat tagjai, Lenhardt Anita és Kókai István
olyan vendégművészekkel játszanak együtt,
mint Bán János, Vallai Péter, Tóth József vagy
a zenész Melis László. Ugyanakkor ez a
produkció, a haláltánc tematikát folytatva, a
történelmi analógiák révén mind konkrétabban
az „itt és most"-ot ábrázolja. Dobay Dezső
rendezésében a Rumbach Sebestyén utcában
már hagyományosnak számító térhasználat is
megváltozik, felbomlik a szokásos színpad-
nézőtér szembenállás, a publikum a játéktér
négy sarkán foglal helyet, s

*Az 1984-es, Szkéné-beli előadás felújítása

z alma tíz forint. Kifényesített, termetes
starking. Rövid fejszámolás után kiderül,
hogy a veronai terecske árusai talán nem
is adják drágábban, minta Blaha Lujza
terecskén vagy az Örs vezér terecskén

működő kollégáik. A különbség annyi, hogy a
veronai csak játék tér, játékból készült a
közönség kedvéért. Alma- és egyéb árusok
népesítik be, valamint semmirekellők,
mutatványosok, kártyások, meg egy snóbliszerű
ősi olasz játék meg-szállottjai. Reneszánsz
bagázs, az emberiség - rendre ismétlődő -
újjászületésének... kárvallottai?
haszonélvezői? Ahogy vesszük.

Nagy a kísértés, hogy a Merlin szeptember-
ben indult színészképző műhelyének első szín-
padi produkcióját a mihez képest kényelmes né-
zetéből vizsgáljuk. A tényt azonban, miszerint az
előadást létrehozó Lázár Kati és Jordán Tamás
tanítványaiban egynéhány hónapja többnyire
még csak homályos képzelgések kavarogtak a
színészetről, csak tényként érdemes említeni.
Nem kell, nem szabad és legfőképp nincs miért
mentegetni őket. Adva van egy csapat és az ő
színészpedagógiában jártas két tanáruk, akik
úgy döntenek, hogy didaktikai szempontból az a
leghelyesebb, ha a kezdet kezdetén elkezdenek
színpadra állítani valamit. Kiválasztanak egy ko

utat hagy a korábbi nézőtéren át. Így a színészek
körbejátszanak (időnként pedig „hátba támad-
ják" a közönséget), akárha cirkuszi porondon
volnánk - s az asszociáció tán nem is áll túlsá-
gosan távol attól a világtól, amelyet kuplékkal,
viccekkel, jelenetekkel és a testes Kraus-kötet-
ből való felolvasással megidéznek. Ez az első vi-
lágháborús Európa békebeli világa.

Hogy mi mindent lehet tanulni a vendégektől,
annak érzékeltetésére álljon itt egyetlen példa:
külön stúdium, ahogyan bejönnek és elhagyják a
teret, végtelen monotóniában (hiszen a
körülmények most is adottak), mégis mindig
másként, minduntalan megküzdve a már
említett hosszú „kifutóval".

A vegyes csapat ellenére nem befogadószín-
házi produkció, hanem R.S.9.-előadás jött létre,
szellemiségében, hangulatában mindenképp
nyomot hagyva nemcsak a háziakban, de min-
den bizonnyal a vendégekben is.

rai Shakespeare-t, a drámatörténet árnyalt véle-
ményeit és leheletfinom eszmefuttatásait össze-
foglalva az egyik legrosszabbat, és
meglehetősen érvényes színpadi létet adnak
neki. Érvé-

nyeset, mert növendékeik pillanatnyi élethelyze-
tét tekintik kiindulópontnak. (Akár azt is megálla-
píthatnánk, hogy a színházcsinálásnak ezt a
módját részben a „kaposvári iskolából" hozhat-
ták magukkal, de minek állapítsuk meg...) A két
veronai nemes története így lesz idétlen és szög-
letes, kamaszos és végletes, ám szögletességé-
ben friss, kialakulatlanságában egész, nyurga
bájaival kerek történet. Az előadásból visszate-
kintve úgy tűnik, hogy Lázár és Jordán mára
legelején csatát nyert azzal, hogy fölismerte: a
veronai ifjak szertelen meséje sokkal hihetőbb
lesz a szertelen ifjúság szemszögéből nézve.
Hogy ezek után mi dolguk maradt? Bölcs
rálátással és szelíd irigységgel színre vinni azt
a tengernyi csapongó szenvedélyt, bűnt és tiltott
szerelmet, árulást és hűtlenséget, amelyet csak
aggályoskodó felnőttkorában vesz túl komolyan
az ember.

A bevezetőben említett piacteret - amely ké-
sőbb ugyanúgy megteszi milánói udvarnak és
sűrű éjszakai erdőnek - ácsolt fa épületszerke-
zet veszi körül. Bizonyos részletei kínosan sza-
bályosra esztergálva, mások a maguk szálkás
valójában. Khell Zsolt díszlete adekvátan remek:
előre megsúgja, hogy mit várhatunk az előadás-
tól. Illetve mit nem. Ezen futkosnak, másznak,
ugrálnak olykor a szerelmesek. Valentin (Orosz
Róbert) amolyan hideg típus, kaján és szenvte-
len, egészen addig, amíg a milánói herceg
leánya, Silvia iránt érzett szerelme búsképű
álmodozóvá nem teszi. Balga Romeo ő, aki a
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