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sűrített energiával szónokol; valaki - talán
Saint-Just? - megszánja, égő gyufát nyújt neki.
Kénytelen vagyok kijelenteni: Robespierre nem
pincér. Sem a történelmi figura, sem a Robespi-
erre néven felléptetett színpadi szereplő nem az.
És persze nem Tóth József tehet róla, hogy Ro-
bespierre-t pincérnek képzeli; őt csak dicsérni
lehet, amiért egyáltalán képzelt valamit a figurá-
ról.

Van egy pillanat, amikor a figura jellemének
árnyoldalai tágabb dimenziót kapnak. Robes-
pierre, magányos tervkovácsolásából kiragadva,
megrémül Saint-Just hirtelen megszólaló
hangjától. S hiába lép közelebb a vezérhez a hí-
ve, Robespierre nem ismerheti fel, mert saját ár-
nyéka vetül rá. Az „árnyoldal" kifejezést ezúttal a
szó legszorosabb, egyszersmind legképletesebb
értelmében is vehetjük. Kár, hogy ez a pillanat is
kivételes.

Sajnos a Saint-Justöt alakító Debreczeny
Csabára mintha mindvégig rávetült volna egy ár-
nyék; nehéz róla elhinni, hogy ő Robespierre os-
tora. A szöveget tudja; a szöveg mögött rejlő
észjárást nem tudja. Hanghordozása vajmi ke-
vés ízelítőt ad a forradalmi terrorból.

Stohl Andrást - akárcsak a szereplők több-
ségét - most láttam első ízben. (Az O'Casey-
darabban például egy nagyon ügyes fiatal szí-
nész bravúrjainak sorát láttam, nem Stohlt. Akit
most láttam, az maga Stohl.) Voltak másodper-
cek vagy talán percek is (főleg az előadás első
felében), amikor érzékeltetni tudta a szerep és a
személyiség súlyát; amikor azonban a személyi-
ség belső ellentmondásait is érzékeltetni próbálta
(feltételezem, hogy erre törekedett), akkor a
szerep széthullott, s az volt a benyomásom, hogy
Stohl három különböző szerepet alakít, ame-
lyekhez a máskülönben invenciózus jelmezter-
vező, Kovalcsik Anikó véletlenül ugyanazt a ru-
hát találta ki. A hegypárt és a mérsékeltek közt in-
gadozó ellenzéki politikus, az élvhajhász és a ha-
lálraítélt: három különböző figura, sőt negyedik-
nek ott a szájtépő demagóg a szifiliszes törvény-
szék és a kisajtón bezúgó nép kö zö t t - nemhogy
a folyamatosság nincs meg, de még az érintke-
zési pontokat sem látom.

Kétségtelen, hogy Stohlnak, illetve az őt inst-
ruáló rendezőnek vannak ötletei. Ezek azonban
főképp önmagukról szólnak, arról, hogy ők ötle-
tek, és hogy ők vannak. Az, hogy Stohl hosszú ti-
rádák után belefúj egy nagy porció cigarettafüs-
töt a lámpaernyőbe, és a szépen megvilágított
égéstermék érdekesen gomolyog, vagy az, hogy
Stohl csobogva mosakszik a szökőkút közepén,
egy vádliban félbetört kőláb alatt, és a szemüve-
gét elegánsan beleejti a vízbe: mindez nem pó-
tolja az átfogó rendezői koncepciót és az alakítás
belső elemzését. Továbbá: ahhoz képest, hogy
az ötletek önmagukról szólnak, azért olyan sok
nincs belőlük, hogy folyamatosan szólhatnának.

Apropó, szemüveg. Színészekre szemüveget
adni kockázatos. A szemüveg, hétköznapisága
ellenére is, allegorikus tárgy, s mindig fennáll
annak veszélye, hogy a figurát egysíkúvá leszi.
Ez-úttal Dantonnak is, Fouquier-nak is
szemüvege van. Talán egyformán
intellektuálisak? Vagy egyforma politikai
rövidlátás jellemzi a. vérbírát és a népvezért?
Esetleg egyikük rövidlátó, másikuk távollátó
szemüveget visel?

Itt kell röviden megemlékeznünk a cigaretták,
öngyújtók, zseblámpák hangsúlyos jelenlétéről
is, ha egyáltalán lehet velük kapcsolatban hang-
súlyról beszélni. Tudjuk, hogy a színpadon aján-
latos elkerülni mindenfajta historizálást. Nem ke-
rülendő azonban a tárgyak használatában sem a
látásmód következetessége; s e kívánalomnak
az előadásban mutatkozó szórványos tárgyi ek-
lektika nem felel meg.

Horgas Péter játéktere lerobbant belvárosi
kávéház mélyvizére emlékeztet, elöl és hátul a
hozzá tartozó lépcsős magaslatokkal. A térnek
ez a fajta tagolása többnyire jól működik. Amíg
intim és nyilvános jelenetek váltogatják egymást,
addig engem csupán az zavar, hogy a hátsó so-
rokból a játéktér jelentős részét nem lehet jól lát-
ni. Ám később, a börtönjelenetek során a mélyvíz
egész egyszerűen nem kelti zárt tér benyomá-
sát, a foglyokról nem hiszem el, hogy fogva
van-nak; sőt hirtelenjében nem is tudom, ki van
szabadlábon és ki nincs. Majd a szereplők
hisztérikus fetrengése láttán olyasféle érzésem
támad, hogy egy menekülttáborrá átalakított
színházi
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helyiségben vagyok, ahová becsempésztek né-
hány adag kábítószert, de nekem már nem jutott.

Mindent összevéve: nekem bizony ez az elő-
adás nem tetszett; mégpedig főként olyan dol-
gok miatt nem tetszett, amelyeket a rendezés hi-
ányosságainak tartok. Ez volt az első előadás,
amelyet Hargitai Iván rendezésében láttam; s bi-
zonyára nem az utolsó. Könnyen lehet, hogy
színpadi elképzelései még sokat változnak, vagy
ha nem változnak is, egyre meggyőzőbbnek és
megnyerőbbnek fognak mutatkozni; és ami most
koncepciótlanságnak látszik, az később talán
termékeny következetlenségnek bizonyul. Akár-
hogy is: amíg a fenntartások megfogalmazha-
tók, az argumentáció önmagában véve tartal-
mazza az értékelés mozzanatát.

Nincsenek fenntartásaim a világítással szem-
ben. És a zenét, Sáry László munkáját, jó emlé-
kezetemben őrzöm.

Büchner: Danton halála (Katona József Színház,

Kamra)
Fordította: Kosztolányi Dezső. Díszlet: Horgas Péter
m. v. Jelmez: Kovalcsik Anikó. Zene: Sáry László.
Dramaturg: Fodor Géza. Rendező: Hargitai Iván f. h.
Szereplők: Stohl András, Timár Andor f. h., Dévai Ba-
lázs f. h., Molnár László f. h., Rajkai Zoltán, Takátsy
Péter, Kiss Eszter f. h., Huszárik Kata f.h., Lengyel
Ferenc, Tóth József, Debreczeny Csaba f. h.,
Csákányi Eszter, Galambos Attila f.h., Vajdai Vilmos,
Molnár Tamás f. h., Schramek Géza f. h. Schneider
Zoltán f. h., Kaszás Gergő, Szalay Mariann f. h.,
Naszlady Éva f.h., Szabó Győző m. v.
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Sokan csóválják a fejüket: kicsit sok most már
ebből a rokonsági fokból, és ebből a fátylas-fáj-
dalmas dramaturgiából. Mások bólogathatnak:
persze hogy megörül a színház egyszerre öt női
főszerepnek, kiváltképp ha a közelmúlt egyik
kül-földi sikerdarabjában foglalkoztathatja
színész-nőit. A rendező, Máté Gábor pedig
egyenesen kedveli az ilyesfajta - szigorú
instrukciókat, kifinomult lélektani érzéket,
hibátlan összjátékot és feszes tempót követelő,
komplex színi hatású - alkotásokat, melyek
megelevenedve túlhaladják: új, teljesebb
élménnyé avatják a mégoly nemes, szakszerű
vagy legalább érdekes-ígéretes szöveget. Müller
táncosai után most a Mundy nővérek
Pogánytáncában táncoltatná el a világot. Ez a
táncszó - a nagy tekintélyű ír-angol
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Szacsvay László (Michael) és Bertalan Ágnes
(Rose)

mesteré - azonban kevésbé mozdítja a szívet,
korbácsolja az elmét, minta korábban látott - az
ifjú magyar íróé. A Németh Ákos-darab lepipálja
a Brian Friel-darabot. Azzal pipálja le, hogy
gyöngébb. Nem olyan kimódolt, nem oly hozzá-
értően méricskélt, idézései és hatáselemei meg-
hökkentőbbek, mint Friel folklorikus és csehovos
hommage-a.

Öt nővér csak pattanásig feszült idegzettel,
álmatlan éjszakák és sűrű, futó összetűzések
árán viseli el a világot. 1936 nyarán Írországban,
Ballybegben, a Lughnasa ünnepe (az aratásün-
nep) előtt érzik úgy: valaminek történnie kellene
ünneptelen mindennapjaikban. Bár ne történne,
ami történik! Egyébként a lényeget tekintve nem
is történik semmi.

Ennyi lenne az orosz helyett kelta környezet-
be, nyelvi és hitvilágba helyezett „három nővér"
- ha lenne ennyi. Csakhogy öt nővér kevesebb,

mint három. Többfelé kell elosztania a totális
otthontalanságérzetet. Elvész a hármas számnak
a néphitben, a rítusokban is meghatározó
mágikus szerepe. Ha szökésre kerül sor,
kettőnek kell szöknie. A Chris nevű Mása Gerry
nevű Versinyinjére egy Ágnes nevű Mása is
sűrűn pillantgat. Ennyi húg mellett túlságosan is
anyává, materré válik a legidősebb (a tanárnő),
és sajnálatosan enyhíti a nők általános
hisztériáját, hogy Rose (a legkisebb) egy kicsit
tényleg bolond, ám nem annyira, hogyne ő
legyen - a maga módján - a legokosabb.

Bátran elhagyhatnánk minden csehovi cél-
zást, ha Friel nem fitogtatná őket éppoly boldo-
gan, mint ahogy az ír néphagyomány (és az afri-
kai többistenhit) némely elemeit is hosszasan lo-
bogtatja. Ettől alig lesz fürgébb a kamaradráma
női szabadcsapata. Igazi dinamizmus, mara-
dandó színpadi szépség egyetlen jelenetből
árad. Ezért a képért (s vele a címért), a pogány-
táncért íródhatott a mű. Az erősen eltérő korosz-
tályokhoz tartozó, többé-kevésbé eltérő mentali-
tású nővérek egyszer csak nem bírják tovább,
hogy kimaradnak a vadul szép, maszkosan mez-
telen ünnep forgatagából, hogy emberemléke-
zet óta és bizonyára mindörökre kimaradnak az
emberhez méltó létezésből. Maggie vezénysza-
vára, hívó táncára valamennyien táncolni kezde-
nek önmaguknak, egymásnak, a közönségnek.
Szirtes Ági (Maggie) minden ina, izma erotikus
vágyaktól feszül a női/es/séget takaró lomha öl-
tözék alatt. Összerendezetten diszharmonikus
forgásából, toporzékolásából kiolvashatja Lugh,
ha figyel: rosszul vetett, amikor ezt a magot ír
földbe szórta és nem napsütötte mediterrán ta-
lajba. Bertalan Ágnes (Rose) most büntetlenül
teheti, amiért eddig ki-kikapott: mutogathatja
hosszú lábait, és színpadra képzelheti magát
bálványozott táncosnőnek. Chrisként Söptei
Andrea elfelejtheti, hogy leányanyákhoz, akik-
nek hétéves fiacskájuk van, a falu szerint nem
illik a féktelenség. Illés Györgyi mint Ágnes
mások helyett járja a magáét, mivel mindig más
helyett teszi a maga dolgát, vagy helyette teszi
más, amit ő szeretne tenni, és szökni is másért,
mással fog. Bodnár Erika Kate-je is ropja,
ezúttal nem táncírás szerint, nem koreográfiát
tanítva az amatőrcsoportnak abban az
iskolában, ahová ősztől vissza sem veszik.

Máté Gábor sok apró jellel, gesztussal, kitörési
szándékkal, motorikus mozgással készíti elő
ezt a szuggesztívvé szervezett, harsányan intim
jelenetet, s az öt színésznő hibátlan összmunká-
val vesz részt benne: sorsot forog mindegyikük.
Leginkább Bertalan Ágnes, akit legkevésbé súj-
tanak a szerepkonvenciók (Bodnár Erikát a
fejfájós vénkisasszony, Szirtes Ágit a
tűzrőlpattant menyecske; és már Illés Györgyit is
a csúnya árvácska, Söptei Andreát is a
bánatosan bomlott fiatal nő): az ő Rose-a, ez az
értelmes családbo-
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londja azt is kitáncolja, milyen nagy baj lehet a
psziché lázadásából, miféle végzet a szétros-
kadt família elleni - kényszerű és végiggondo-
latlan - forradalomból. Övé az eddig legkevésbé
látott szín a nővérpalettán.

Sajna a Dancing at Lughnasa e csúcspontja a
hosszú első rész közepére esik. Eddig hol béké-
sen, hol szökkenve, de fölfelé halad az előadás.
A nagy, közös ringlispil szép epizódja után vi-
szont ide-oda csúszkál, császkál a térben. Elúr-
hodik az a félüresség, amely Horgas Péter dísz-
letének is jellemzője. Az elég következetlenül
megoldott, kissé zavaros metaforikájú háztól,
házrésztől jobbra egy kötelekből sodort-alakított
fa kapaszkodik a földbe, jelképeként a nővérsor-
sok nyers összefontságának. A színpad bal ol-
dali harmadába viszont csak egy kivájt fatörzs
(ülőalkalmatosság) jutott, az archaikusság, a
magány, a mozdíthatatlanság tömbjeként. A fa
alszik (és rajta is hosszasan alszanak), a fatörzs-
re néha föl-fölsugárzó reflektorszemek figyel-
nek; a házban már nem történik semmi új.
Mintha lenne valamiféle se kintje-se bentje a
díszletnek - ha lenne a darabnak is. Csakhogy
míg Csehov nőalakjai - és minden figurája - az
istentelenül, irdatlanul üres Oroszország kinti
semmijét élik meg a lélek benti, kiabáló
csöndjében, addig Fri-

el jobbára csak egy családmodellt és öt érzületet
hívott elő a személyes emlékezetből, a népi mito-
lógia kulisszái előtt (a kort, 1936-ot a spanyol pol-
gárháborúra való utalással erőszakolja a históri-
ába).

Valami hiányzik a táncból - mert valaki hiány-
zik a táncból. A férfi. A nők számára elég baj; de
mint baj, csekély súlyú. A férfiak - a férfierő, a
férfi princípium - hiányának drámájaként a Po-
gánytánc érdekesebb, motiváltabb, eredetibb,
mint a nők felől nézve. A narrátoros, emlékező,
epikus technika nehézkességét nem feledve is
elfogadható, hogy ez a mű valójában férfibeszéd
a férfi nélküli családról, a férfi (apa, sőt, Atya)
nélküli létről, az emberi létezés fölborult
arányairól. A hímnemű világot egy, katolikus
vallását afrikai többistenhitre váltott, haldokló
pap képviseli (Vajda László szokott mackós,
enyhén mulatságos dörmögésével), egy kedves
szoknyapecér cselleng néha errefelé, az
apaságát csak legendájával igazoló „nem apa"
Gerry (Gazdag Tibor legoldottabb, legszínesebb
alakítása lett belőle a Katonában), és egy
hétéves kisfiú van még

Gazdag Tibor (Gerry), Söptei Andrea (Chris) és
Bodnár Erika (Kate)

nincsként a színen: mivelhogy ő az évtizedek tá-
volából visszamerengő író, akinek tényleges ko-
ráról, karakteréről, helyéről nem, csak az ott nem
levő ottlétéről jutott eszébe egy-két vérszegény
ötlet a rendezőnek; Szacsvay László pedig kín-
jában a semmibenézéssel és a végigcigarettá-
zással próbál túljutni a szerepen. Szerencséje
van, ha tíz percekig üldögélhet vagy eltűnhet.
Nincs szerencséje, amikor a családi krónikát kell
fölmondania, az eseményeket (lehetőleg előre
azt, ami majd történni fog a férfiasan,
szegényesen, divat nélkül öltöztetett nőkkel).

Említődik számos láthatatlan férfi (köztük egy,
akit Rose tejesflaskával és csokis keksszel föl is
keres, közös tavi majszolás céljából). Férfi csa-
ládtag Marconi, vagyis az érthetően e névre ke-
resztelt rádió. Nem is csak a belőle áradó
(tánc)zenét esdeklik a nővérek. Boldogok, ha
úgy-ahogy szól egyáltalán; ha megszólal. A raj-
tuk kívüli, testetlen Hatalom, a lég, a mindenség,
a teremtés szólna hozzájuk, ha meg lehetne javí-
tani ezt a recsegő, tökéletlen készüléket, ha nem
merülne ki folyton a battéria.

Friel szakavatottan konstruált, elfogadhatóan
formatervezett, ám nem épp modern színművé-
ben is gyöngécske az elem. Lugh csak egyszer
hallatja a hangját: a pogánytánc dübögésében.
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Söptei Andrea, Bodnár Erika és Szirtes Ági
(Maggie) (Koncz Zsuzsa felvételei)

Brian Friel: Pogánytánc (Katona József Színház)

Fordította: Upor László. Díszlet: Horgas Péter m. v.

Egy nemzeti színház vállalhatja, hogy
realista
előadás formájában, tárgyszerűen
elemezzen egy egész nemzetet foglalkoztató
társadalmi problémát. David Hare
angol drámaíró például azt gondolja; a brit
parlamenti pártok működésének
rutinmechanizmusa
eleve kizárja, hogy valódi megoldásokat
célzó hiteles politikai cselekvések jelenjenek
meg a választási küzdőtéren - és valószínűleg
igaza van. Megírta az angol
intézményrendszer-
ről elkezdett trilógiája harmadik részét Háború
hiányában (The Absence of War) címmel, mely-
ben egy munkáspárti miniszterelnök-jelölt gyöt-

Jelmez: Velich Rita m. v. Zenei vezető: Sáry László.
Koreográfus: Kovács Gerzson Péter. A rendező mun-
katársa: Malgot Eszter. Rendező: Máté Gábor.
Szereplők: Szacsvay László, Bodnár Erika, Szirtes
Ági, Illés Györgyi, Bertalan Ágnes, Söptei Andrea,
Gazdag Tibor, Vajda László.

rődésein, konfliktusain, szembesülésein és ku-
darcán keresztül szemlélteti és analizálja a kér-
dést. Feszes reálszituációkban pontos motiváci-
ójú, hiteles közéleti típusokat helyezett el, üte-
mesen pereg a jól szerkesztett tantörténet. Meg-
jelenik egy birodalmi jelkép, a Cenotaph-emlék-
mű is, melyet a politikai elit, élén a királynővel, a
nyílt színen megkoszorúz: közérthető ellenpont-
ként a felemelő múltat képviseli. A hatásos
publicisztikai gondolatmenetű színművet - jó
pár, ennél totálisabb művészi igényt
megjelenítő elő-adással párhuzamosan - a
londoni Nemzeti Színház játssza, az
egészségesen közéleti ér-

deklődésű angol közönség pedig tódul, hogy
együtt gondolkodjon David Hare-rel.

Az erdélyi magyar Sütő Andrásnak, egy más-
fajta sorsproblémákkal küszködő tájék fiának az a
mélyen megélt, keserű véleménye, hogy siker-
telen forradalom után hóhérok és túlélő áldoza-
tok kényszerű, belterjes együttélése képtelenül
torz viszonyokat állít elő, s ebben a kutyaszorító-
ban az ott élő számára nincs jó választás. A nyílt
ellenállás, a jó szándékú köpönyegforgatás cél-
jából választott látszatbeépülés és az arisztokra-
tikus elzárkózás más-más módon ugyan, de
egyaránt erkölcsi és/vagy fizikai pusztuláshoz
vezet - és Sütő Andrásnak igaza van. A buda-
pesti Nemzeti Színház bemutatta e témára írott,
Az ugató madár című színművét.

A szerzőnek azonban nem sikerült jó figurák-
ba, feszes helyzetekbe és frappáns drámaszer-
kezetbe sűríteni mondandóját. Az áltörténelmi
drámában a dialógusok emelt pátosza, érzelmi
fűtöttsége s a következetlenül alkalmazott meta-
forák, valamint a népi, nemzeti jelképek egyaránt
a dramaturgiai hiányosságok elfedését szolgál-
ják.

A három és fél órányi dialógushalmaz mélyén
két vonulat fedezhető fel. Egyfelől meg-megjele-
nik egy volt középiskolai magyartanár, akinek
bebörtönözték az öccsét. A másik szál Bodor
Péter székely ezermester sorsát követi nyomon
a szabadságharc után (a modellként szolgáló
valóságos történelmi személy 1849-ben meghalt):
kiszabadulásának, a magánéletbe történő elte-
metkezésének, a magisztrátussal való konfliktu-
sainak története, végül Bodor Péter és a ma-
gisztrátus kivégeztetésének históriája.

A megbomlott agyú magyartanárnak nincsen
drámai funkciója és jellemként teljességgel ki-
dolgozatlan. Jeleneteiben mindvégig ugyanazt
mondja, a magyarság sorsán kesereg, okít és
számon kér: hazafias verset szavaI, s hozzá alibi
cselekvésként hol ellenállóújságot árul, hol Pető-
finek öltözik, hol - reális szinten teljes képtelen-
ség - az ítélethozatalhoz készülő városvezetők-
nek jelenik meg, hogy emlékeztesse őket gyer-
mekkori ártatlanságukra; amikor az egyedüli,
vele kapcsolatos drámai mozzanat bekövetkezik -
megtudja, hogy valóban kivégzik az öccsét -,
még mindig a hazát siratja emelt stílben, rendü-
letlenül. Azért került a színműbe, hogy a szerző
érzéseit és költői gondolatait közvetlenül
terjessze a színpadról, így drámai figuraként
eleve nem hitelesíthető.

A másik szál valamivel színszerűbb, drámai
erővonalak különíthetők el benne. Adott a ma-
gisztrátus, tagjai a „belül tisztának maradni, kívül
tenni, amit és ahogy tehető" politikáját képviselik
egy emberként három órán keresztül. Előbb fog-
va tartják Bodor Pétert, de közben a kiszabadítá-
sán munkálkodnak; végül bíráskodnak felette,
és halálra ítélik, hogy majd nagyobb eséllyel kér-
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