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SUMMARY

agy sokaságát ábrázolta az Átkelés az üvegen
ímű regényében. Nézzük Eörsi és Márton szójá-
ékait - aszimmetrikusan élnek vele, ők is ott,
hol Brecht nem, de jellemző, hogy miképpen.
árton: „Van a Bibliában három-négy mondás,

mely megindítja a szívet, de ha elnyűttük őket, itt
llunk megfürödve." Eörsi: „A Bibliában négy-öt
lyan mondás is akad, ami megindítja a szívet, de
a elkoptatjuk őket, akkor felkopik az állunk." A
rechti „glatt brotlos"-t megint Blum adja vissza

egjobban: „egyszerűen kenyér nélkül marad",
ert aVasnál található „itt áll az ember kenyér nél-

ül", a kenyérjegyek világát idézi fel inkább, a
ékségek előtt kígyózó sorokat, egy panaszkodó
saládapát. Mártonnál szinte provokatív ez a
megfürödve", mert az „elnyűttük"-kel párosítva
gy olyan verbális kozmoszt idéz fel,
melyikben az avítt úgy áll együtt a modernnel,
z irodalmias, a naprakészen idiomatikussal,
hogyan csak egy magát eklektikusnak is
utatni merő szellem hoz-hatja össze. (Más

érdés, hogy a színésztől - és a rendezőtől - egy
gészen atipikus attítűdöt követelne meg a
zöveg életre keltése.) Eörsi szójátékos kedve
elkopik-felkopik) Blum után a legközelebb van
z eredeti jelentéstartományához, de itt a
hakespeare-izáló szójáték kedvéért elvész az
redeti hűvös, technicizáló intonációja: bár
első következetességével Eörsi valóban homo-
én nyelvi-indulati világot teremt. Végül a záró-
ondat (ami Blumnál nem zárómondat, számom-

a érthetetlen okokból):

recht: Es muí3 eben immer Neues geboten wer-
en. Da muí3 eben die Bibel wieder herhalten,
ber wie oft wird sie es noch?
as: Hiába, mindig valami újat kell kitalálni. Ilyen-
or aztán megint a Bibliának kell megmutatnia,
ogy mit tud, de ez se mehet a végtelenségig.

TERCETT-BALLADA

Forgách Andrásnak
Czeizel Gábornak

Csak ülni ott és szenvtelen
csak nézni. Hogy küzd, hogy habog
mindhárom, lépre lép, felel,
elsodorják habok, szavak; mindenről
beszámolhatok, merthogy belülről
ismerem, Minden szereplő én
vagyok.

Gyötrött, zavartan hódító,
szerelmet árasztok, falok.
Magában-másban: esti tó,
tőlem hal, én tőle halok, -
s ebben meg nem maradhatok:
a Másik megölte magát. Minden
szereplő én vagyok.

Blum: Újdonság kell a népnek. Ilyenkor a Bibliá-
hoz fordulunk, de hát az is, meddig bírja még?
Márton: Frissíteni kell a kínálatot. Ilyenkor az em-
ber megint előveszi a Bibliát, na de a Bibliának is
van határa.
Eörsi: Mindig valami újdonsággal kell előállnom.
Ilyenkor a Biblia húz ki a kátyúból, de hányszor
bírja még?

„Hiába", mondja reménytelenül legyintve
Vas, „a népnek", mondja Blum, „frissíteni kell a
kínálatot", mondja idiomatikusan Márton - meg-
lepően nem tér vissza a monológ zenei értelem-
ben is nyitó frázisához, mint Brecht teszi,
elcsalinkázik, mert a „geboten werden"
(nyújtani, kínálni) elcsalja, hogy aztán egy
olyasféle csavaros, rafinált szójátékkal fejezze
be, ami ellenpár-ja Eörsi „kátyú"-jának. Eörsi is
következetes - neki kell mindig „újdonsággal
előállnia", a beszélőnek, aki cselekszik is a
színpadon a szavaival. Márton - a Biblia, a
könyvek határtalan világában ironikusan
reflektál a műveltség bejárhatatlan rónáira, ahol
nem túl sok lélek honos. Blum, mint egy
demagóg, a néphez fordul - meg is kapja az
üdvrivalgást. Vasnak a szürke „végtelenség"
marad: a teleírandó reménytelen árkus
papirosok. Na meg a lefordítandó világirodalom.

Ki ez a Peachum?
Behízelgő hangú körúti kikiáltó?
Nagyra törő melankolikus kishivatalnok?
Démonokkal társalgó szellemi pénzember?
Forradalmár? Puck farkasbőrben?
Jégpillantású szociográf?

Döntse el rendező, néző, színész, olvasó.
Fel-fel, wach auf, légy éber, kezdd el, ébredj.

Az is, kit szétszakít a két
idő, vergődik vakon,
megtartaná mindegyikét; de
össze bárhogyan rakom, éltet
és pusztít. Nem hagyom,
próbálok, vess meg, élni még.
Minden szereplő én vagyok.

És aki látja, hogy kihűl
a kötőanyag, jó szagok;
a beszéd érintésén kívül
kerül, virággal ablakok
befagynak, hiába ragyog
szerelme. Nem kell. Nincs tovább.
Minden szereplő én vagyok.

Herceg!
Mondd: sorsát, ki nem Mária,
lehet kispadon várnia?
Újaktól szakadt színpadok:
Minden szereplő én vagyok.

The issue opens with a polemic essay by József
Marx on the changing attitudes of theatre-going
in present-day Hungary.

Saint G e n e t - this is the comprehensive title
of a group of writings, inspired by an increase of
interest in the French author. Zoltán A. Medve
contributes an essay on the general aspects of
Genet's work; and tour critics: István Sándor L.,
István Tasnádi, István Nánay and Enikő Tegyi
share with the reader their opinions on the Hun-
garian productions of, respectively, The
Screens (Miskolc), The Maids (Veszprém),
Deathwatch (Debrecen) and The Balcony
(Arany János Theatre, Budapest).

Further reviews on various plays follow: Judit
Katalin Magyar's (Imre Madách: The Tragedy of
Man - Natíonal Theatre), Katalin Kállai's and
Tamás Tarján's (Shakespeare: Hamlet, at the
Budapest Castle Theatre, respectively at Mis-
kolc's National), Judit Szántó's (Schiller: Mary,
Queen of Scots - Madách Theatre), Katalin
Budai's (Pál Békés: New-Buda, Eger - also this
month's playtext), László Zappe's (Steve Ber-
koff: G r e e k - Radnóti Theatre), Katalin Szücs's
(Zsolt Pozsgai: Don't Neglect the Garden- both
at the Újpest Theatre and in Kecskemét).

In his freshly started series of theatre research
Géza Fodor introduces and releases an essay by
French researcher Roland Barthes, on some
basic problems of costume designing.

We continue our polemic discussion of the
four distinctive Hungarian adaptations of
Brecht's The Threepenny Opera, this time with
contributions by Péter Balabán and András
Forgách.

The issue closes with a poem by Zsófia Balla,
dedicated to András Forgách as the author of a
recently produced play, Trio.

Felhívás
1994. szeptember 25-től november 10-ig
kordokumentum-kiállításra kerül sor az
elmúlt tíz év magyar szcenográfiájából. A
szervezők felhívnak minden, az elmúlt tíz
évben színpadi tervezés-ben részt vevő
művészt, hogy május 15-ig jelentkezzen a
Színházi Intézet-ben Turnai Tímeánál.
(Telefon: 175-2372).

Heiner Hill: Kurázsi mama
A Berliner Ensemble 1951-ben mutatta be
Bertolt Brecht rendezésében a Kurázsi
mamát. A címszerepet a kitűnő Brecht-
színésznő, az író felesége, Helene Weigel
játszotta

Balla Zsófia


