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 KRITIKAI TÜKÖR 

ass Attila (Goldnágel Efráim) és Gábos Kata-
(Dögvész Fánika) A sanda bohócban (Csut-

i Csaba felvétele)

ul és aztán a próbát kiállván boldogan vissza-
lál. Tiritarka, ricsajos felfordulás, amelyet oly-
r megzavar az író bonyodalmakra hajló, csú-
ndáros szelleme, keserű játékossága, s főképp
, hogy a történet mögött ezúttal is ott lap-pang a
övevényes, ellentmondásos világkép. A
sztérium, a dolgok megfoghatatlansága, az
yértelműség hiánya. Az előadás minderről nem
sz tudomást. Úgy tesz, mintha minden
abályos, rendben lévő volna. A gyerekeknek
szólag ez elég. Éppen úgy viselkedtek, ahogy
nden ilyen előadáson szoktak S ki tudja, mit
inálnának, ha valóban Füst Milánt játszanának
kik?

st Milán: A néma barát (Pesti Színház)

amaturg: Radnóti Zsuzsa. Díszlet: Fehér Miklós.
lmez: Jánoskuti Márta. Zene: Darvas Ferenc. Ren-

zte: Hegedűs D. Géza
ereplők: Vallai Péter, Hetényi Pál, Kaszás Attila,
rányi Tünde, Szabó Gabi, Hunyadkürti István,
ndy Lajos, Bajka Pál, Farkas Antal, Hetés György,
nyó József.
st Mi lán- Presser Gábor-Valló Péter: A sanda bo-
c (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház) Zenei
nkatárs: Kollonay Zoltán m. v. Koreográfus:

Bán Teodóra m. v. A díszlet és a jelmezek gyerekraj-
zok alapján készültek. Asszisztens: Kókai Mária.
Rendezte: Várnai Vanda m. v.

Szereptők: Avass Attila, Zubor Ágnes, Gábos Katalin,

Kocsis Antal, Horváth László Attila, Bajomi Nagy
György, Csorba Ilona, Tóth Károly, Petneházy Attila,
Sándor Júlia, Fekete István, Mészáros Árpád, Virág
Krisztina, Király Anita, Pásztor Zoltán.

Hasonlókeppen kezdődik mindhárom
elvonás a szolnoki előadáson: a sötétben
ongütést hallani, majd szájharmonikán
lőadott, bánatos dallam szólal meg. A
ivilágosodó
zínpad először a leeresztett, sötét függönyön
t sejlik fel, de néhány pillanat múlva feltárul a
ocsma aprólékos részletességgel berendezett
íszlete. Nem eltávolító idézőjel ez az ismétlődő
ezdés, inkább csak a játék természetét
eghatározó gesztus. Színházban vagyunk,
mely az életről rajzol többértelmű képet; egy
lőadást látunk, mely úgy beszél a világról, hogy
em akarja azt a látszatot kelteni, mintha ő maga
sszetéveszthető volna a valósággal.
Nekem úgy tetszik, hogy Fodor Tamás utóbbi

endezései a színház természetére kérdeznek
á, az előadás hitelességének problémáit fesze-
etik. Középpontjukban a játék áll. Mintha ezek

az előadások az önmaguk számára kitűzött já-
tékszabályok következetes végigvitelére, az ön-
ként vállalt feltételek konzekvens megtartására
törekednének. Mintha azt érzékeltetnék, hogy a
színház hitelességét nem az élettel való közvet-
len azonosításának lehetősége adja meg, ha-
nem az előadást szervező játék ereje. A szabá-
lyokat maga az előadás teremti meg, ahelyett
hogy külső feltételekből, az előadástól független
konvenciókból származtatná. Ebben a felfogás-.

ban a színház igazsága nem az életünkre
vonatkoztatható felismerésekből adódik, hanem
abból a tétből, amely keretet és értelmet ad a
(szín)játéknak.

A szolnoki előadás jelentőségteljesnek mutat-
ja a darabban felvetett problémákat, de nem
hangsúlyozza időszerűségüket. Eleven figurákat
látunk a színpadon, mégsem életszerűségük

megerősítésére törekszik a rendezés. A bemutató
nem vonja kétségbe, hogy Synge műve hatásos
képet fest a világról, de ennek hitelesítésé-ben az
életképeik kidolgozásának csak másodlagos
szerep jut. Ezzel a visszafogottsággal akarja
feloldani Fodor Tamás rendezése a mű irodalmi
jelentésének és színpadi jelentőségének feszült-
ségét, s talán így akarja színházilag egysége-
sebbé tenni ezt a kevert műfajú anyagot. A nyu-

gati világ bajnokában ugyanis a népi ihletésű
életképek filozofikus gondolkodásmóddal kap-
csolódnak össze. Az események mítoszok ar-
chetipikus helyzeteit idézik, a típusok toposzok is,
s a történet utalásrendszere erőteljesebb, mint
belső motiváltsága. A művet meghatározó
irodalmi beszédmód egyaránt törekszik a vulgáris
nyelvhasználat érzetének felkeltésére és a saját
lehetőségei fölé emelkedő lélek költőiségé-nek
sejtetésére.

Az előadás a figurák rajzában személyiségje-
gyeket és archetipikus vonásokat egyaránt érzé-
keltet. Egyediségüket és általánosságukat egy-
formán fontosnak tartja. Nem népi zsánerek, vul-
gáris típusok teremtésére törekednek a színé-
szek, de számtalan olyan gesztusuk van, amellyel
megkeményítik, érdessé, némileg durvává teszik
az alakokat. Ezek azonban inkább csak jelzések,
s nem a figurák megformálását meghatározó
alapelvek. Jellegzetes vonásokkal jellem-
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Moldvai Kiss Andrea (Pegeen Mike) és Mucsi
Zoltán (Christopher)

zett általános karaktereket látunk, melyek asze-
rint gazdagodnak egyéni tulajdonságokkal, hogy
mi a szerepük a történetben, s miféle átváltozá-
so(ko)n mennek keresztül. A figurákat figyelve
felismerjük jellemüket és színpadi szerepüket,
de sosem feledkezhetünk el arról, hogy pusztán
egy játék résztvevői. Irodalmilag megformált ala-
kok ők, akik a színpadi konvenciók követelmé-
nyei szerint nyernek új életet.

Ennek az előadásnak egyértelműen Pegeen
Mike a főszereplője; Moldvai Kiss Andrea
játékában érzékeny, kemény lélek. Tele van
vággyal és reménnyel, önfeledt derűvel és
odaadó melegséggel. Eredendő
magányosságában azonban gyakran torzul
kegyetlenné viselkedése. Együtt-érző
fájdalommal, riadt rosszallással figyeli, ahogy
apja meg a cimborái kéretlen jegyesét, Shawnt
leckéztetik. De Pegeen sem elnéző a
szerencsétlenül tébláboló fiúval, maga is kímé-
letlenül rideg, durván elutasító vele. Pegeen vá-
gyai teremtik meg a házukba véletlenül betévedt
csavargóból azt a hőst, akinek nyomát sem lelni
mára világban. Végül ő maga pusztítja el ezt az
álomképet, melyet csakis rajongó reménykedé-
se változtatott valóságossá. Először
kíméletlenül kiverné a seprűjével a sarokban
kucorgó Christyt, de aztán növekvő csodálattal
hallgatja, elismerő ámulattal nézi, ahogy a fiú a
védekezésül kikottyantott apagyilkosságot
részletezni kezdi. Csak a legendákban léteznek
ilyen férfiak - gondolja, de mindig felfortyan,
amikor Christy kérkedve újból és újból elismétli
a történteket. Milyen szépen beszélsz hozzám -
mondja szerelmesen a fiúnak, s így teremt
Pegeen a maga számára költészetet a
hazugságból. Van azonban annyi ereje, hogy
végül ráismerjen a valóságra. Amikor a
gyilkosnak kikiáltott Christyt kör-befogja a falu,
kézről kézre jár a sötét alakok között a kötél.
Csak Pegeennek van mersze ahhoz, hogy közel
lépjen, s a fiú nyakába dobja a hurkot. Ennyi volt
csak, ami történt: életre kelt egy kacagtató
lázálom, valóságossá vált a mulatságos
kísértetjárás. Az előadás végén hahotázik is az
egész kocsma. Csak Pegeen zokog re-
ménytelenül a pultnál. Minden, ami történt, vég-
telenül nevetséges, tehát kétségbeejtően hiába-
való.

Christopher Mahon Mucsi Zoltán játékában a
saját félelmei által űzött kétségbeesése elől me-
nekülő, szánandó alak. Már nem dadog, amikor
beszél, de eleinte minden megszólalása előtt né-
mán mozog a szája, látni rajta a lebírni akart, de

Jelenet A nyugati világ bajnokából (Szűcs Zol-
tán felvételei)
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csak nehezen legyőzhető belső dadogást. És
amikor valóban azzá válik, aminek hiszik, végte-
lenül komikussá lesz. Ez a botcsinálta bálvány
lelkesen bizonyítja be, hogy mennyire kicsinyes
mindaz a hőstett, amelyet ráfognak. Hiába küzdi
fel magát a nyugati partvidék bajnokává, büsz-
kesége hivalkodó kérkedés pusztán, s nem a va-
lóságos erő jele. Hiába sújt le másodszor is apjá-
ra az ásóval, most is csak pitiáner gyilkossági kí-
sérletre, nem pedig tényleges hőstettre képes.

Élettel töltik meg a színpadot a csodanézőbe
érkező lányok. Ajándékokat hoz Christyhez a
szeles Susan (Varga Kata), a határozott Sara (Il-
lés Edit), a szemérmes Honor (Nyakó Júlia),
ezek a bakfis „háromkirályok". A saját mulatsá-
gukat keresik mindenben a félrészeg férfiak, az
érzéketlen Michael (Gazsó György), az értetlen
Jimmy (Csendes Olivér), a ravaszdi Philly (Lux
Ádám). Hiábavaló vágyakkal és kielégületlen int-
rikusi hajlammal kerülgeti Christyt Quinné (Csá-
szár Gyöngyi), szánandó szerelmes rajongással
és önsajnálattal esetlenkedik Pegeen körül
Shawn (Epres Attila). Groteszk karakterek vala-
mennyien, de nem karikatúrák.

Az alakok érzékletes rajza mellett az előadás
erénye a pontos helyzetelemzés, a szituációk
színpadi játékká való alakítása. A figurák belső
ellentmondásaiból fakadóan mindig marad
azonban a helyzetekben valami bizonytalanság.
Világosan felismerhetők a szándékok, mégsem
cselekszenek egyértelműen a szereplők: mindig
van valami eldöntetlenség a viselkedésükben,
mindig marad némi bizonytalanság Pegeen és
Christy, az öreg Mahon (Kátay Endre) és a fia vi-
szonyában, Quinné és Shawn terveiben. Ez a ki-
ismerhetetlenség összhangban áll a darab hely-
zet-átértelmezésekre épülő technikájával, mely
végső soron az értékrend zavaraiból adódik, s
kapcsolatban áll az előadást meghatározó ironi-
kus szemléletű játékossággal, a groteszk hatá-
sokra törekvő előadásmóddal.

A játék ironizálásához teremt lehetőséget a
pontosan tagolt díszlet is. Jobbra padlásfeljáró,
felette maga a padlás is látható. Ide bújik Christy,
amikor megriad a csodálatára érkező látogatók-
tól, innen fentről néz le diadalt diadalra halmozó
fiára az öreg Mahon. A kocsmát hátul lezáró
üvegfalon át az udvarra látni. Az üvegen keresz-
tül figyelhetjük Christy újabb és újabb győzelmeit,
miközben az előtérben mit sem sejtő apja arról
fest érzékletes képet, hogy micsoda szerencsét-
len alak is az elkóborolt fiú.

John Millington Synge: A nyugati világ bajnoka (szol-
noki Szigligeti Színház)
Fordította: Ungvári Tamás. Díszlet: Szegő György.
Dramaturg: Szeredás András. Jelmez: Németh Ilona.
Rendezőasszisztens: Ungár Júlia. Rendező: Fodor
Tamás.
Szereplők: Mucsi Zoltán, Kátay Endre, Gazsó György,
Moldvai Kiss Andrea, Epres Attila, Császár Gyöngyi,
Csendes Olivér, Lux Ádám, Illés Edit, Varga Kata, Nya-
kó Júlia, László Sándor.

Van néhány színdarab, amely ott él saját
belső háziszínpadomon. No persze
megrendezni
nem tudnám őket, de azt határozottan
állítom, hogy ha más megcsinálja,
azonnal ráismernék: igen, ez az én elő-
adásom. Nagy szerencsém volt, mert az érintett
művek közül például Szép Ernő Patikájának és
Szomory Dezső Hermelinjének valamikori
kaposvári előadása megerősített benne, milyen

ki-

váló rendező lennék, ha tudnék rendezni. Egy
további kész produkciómat, Szép Ernő másik
darabját, a Vőlegényt azonban még nem sike-
rült viszontlátnom, sőt, félelmetes melléfogáso-
kat is tapasztaltam e kis mestermű apropóján
(hogy csak a Várszínház 1990-es bemutatójára
hivatkozzam).

Tóth Ildikó (Kornél) és Széles László (Rudi)

S Z Á N T Ó J U D I T

RENDETLENSÉG ÉS KORA BÁNAT

SZÉP ERNŐ: VŐLEGÉNY


