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indig úgy gondoltam, hogy az ilyesmi
semmilyen hatást sem keltene...
éneklés helyett deklamálnak...
eközben a zene alatt is beszélnek,
ami azután nagyszerűen hat... amit

láttam, az a Médeia volt

Bendától; még egy ilyet csinált, az Ariadné Na-
xosbant... mindkettő kitűnő volt." Mozart írta ezt
a lelkes dicséretet egyik, apjának küldött levelé-
ben 1778 őszén Georg Bendáról, a XVIII. század
egyik legnevesebb cseh zeneszerzőjéről és
Benda két melodrámájáról. Ezt a két darabot
rendezte meg Jeles András augusztusban a
Budapesti Fesztiválzenekar XVIII. századi cseh
komponistákat bemutató barokk zenei fesztivál-
jának keretében.

Jeles rendezéseiben a zenének mindig kitün-
tetett szerepe van. „A zene olyasmiről beszél,
amiről a színház kell, hogy beszéljen" - mondja
egy interjúban. Filmjeinek és színházi rendezé-
seinek gazdag és sokrétű - Bachtól a Jaj, de jó a
habos süteményig ívelő - zenei anyaga a szö-
veggel teljesen egyenértékű kifejezőeszköz, sőt

esetenként - így a Szélviharban az Álombrigád

Médeia: Udvaros Dorottya (Tamássy Andrea
felvétele)

egyes jeleneteiben vagy a Senkiföldje záró kép-
soraiban - egyértelműen lényegesebb, mint a
beszéd. „A zene az emberi organizmusról be-
szél, egy olyan nyelven, ami közel van, ami ma-
gának az organizmusnak a nyelve." Azt, hogy a
zenei kifejezést elsődlegesnek tartja, gyakran
hangsúlyozza a nyelvi közlés fogyatékosságá-
nak megjelenítésével, amelyet legtöbbször úgy
ér el, hogy valamilyen módon érthetetlenné teszi

a szöveget. Ez a szándék talán Dobozy Szélvihar
című drámájának előadásában és a Senkiföldje
dadogó szobalányának figurájában a legszem-
betűnőbb, de már legelső színpadi rendezésé-

ben, A szabadság első napjában is ezt a célt
szolgálta az, hogy a szereplők üvegcserepeken
lépkedtek, és így a szöveget alig-alig lehetett
megérteni.

Filmjeiben és legtöbb színházi rendezésében
Jeles a beszédet és a zenét polifonikusan hasz-
nálja; hol erősítik, hol kioltják, hol ellenpontozzák
egymást. Georg Benda két melodrámája szintén
ily módon épül fel, ebből a szempontból tehát
szervesen illeszkednek Jeles eddigi rendezései-
nek sorába.

A két darab közül az Ariadné Naxosban szüle-
tett korábban, itt a zenekar és a színészek még
szigorúan felváltva jutnak szóhoz, a szerző kerüli

a deklamáció és a zene egyidejű használatát. A

mű az alvó Ariadnét elhagyó Théseus történetét

dolgozza fel két egymás mellé helyezett mono-

lóg formájában.

A szöveg stilizációjára Jeles a zenén kívül két

hatalmas bábut használ, egy királyt és egy király-

nőt - a két hős alteregóját (Balla Margit munká-

ja). A bábuk karjának, fejének, illetve szemének

mozgása adja az előadás harmadik stilizációs

szintjét. A rendezés ezt a három egyenrangú ki-

fejezési eszközt - a beszédet, a zenét és a lát-

ványt - a klasszikus kontrapunktikus szerkesz-

tésmód szabályainak megfelelően használja.

A két főszereplő, Rátóti Zoltán és Kamondy

Ágnes egy-egy kottatartó előtt áll, és szenvtele-

nül, gesztusok nélkül felolvassa a szöveget. Ez a

minden beleélés, stilizáció nélküli színészi játék

teszi a beszédet, a zenét és a látványt valóban

egyenrangú kifejezőeszközzé - hasonlóan Jeles

korábbi rendezéseihez. A rendező életművé-nek

folytonosságát mutatja az is, hogy az Ariadné
Naxosban harmadik szereplőjét, a krétai ki-

rálylány végzetét megjövendölő Nimfát ugyanaz

a Gyalog Eszter alakítja (jelenleg a Merlin társu-

latának tagja), aki 1984-ben tíz-tízenegy évesen

játszotta el - a Nimfa alakjához sok tekintetben

hasonló - Lucifer szerepét Jeles Angyaliüdvöz-
letében.

Benda két melodrámája közül a Médeia az ár-

nyaltabb, a kidolgozottabb, a szerző itt már zene

és szöveg egyidejű használatával kísérletezik,

és ez nagyobb teret enged a színészi játéknak. A

klasszikus, sokszor feldolgozott Médeia-történet

ezúttal a hősnő tépelődésének, vívódásának

tükrében, monológként jelenik meg. A szöveg

három strukturális-érzelmi csomópont köré

szerveződik, ezek megfelelnek Médeia három

elkeseredett fohászának vagy inkább rituális

szellemidézésének, amellyel az istennőket hívja -

Júnót, Hekatét, majd ismét Júnót. Ez az ismét-

lődés sajátos ritmust ad Médeia monológjának,

amelyet csak ritkán szakít meg egy-egy párbe-

széd férjével, lasonnal, illetve gyermekeivel.
A gyerekmotívum mindig fontos volt Jeles ren-

dezéseiben: gyerek a főhőse A kis Valentinónak

és a Senkiföldjének, az Angyali üdvözletnek pe-
dig nemcsak a főszereplői, de minden egyes
szereplője nyolc és tizenkét év közötti gyerek.
Egy interjúban mondja erről a motívumról: ,,A
gyerek megnyilvánulásaiban nincs jelen a halál.
Az ártatlanság, illetve annak kicsorbulása jelenik
meg vele". Ez a gondolat színházi rendezései kö-
zül talán a Médeiában jelenik meg legtisztábban;
itt a mit sem sejtő, gyanútlan gyerekeket saját
anyjuk, Médeia öli meg.

Pasolini filmje és Andrei Serban bukaresti elő-
adása után nem kis bátorság kell a Médeia-törté-
net megrendezéséhez. Mégis a fentikhez mér-
hető előadás született, és ez nagyrészt a Mé-
deiát alakító Udvaros Dorottyának köszönhető.
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Jeles eddig majdnem mindig nemhivatásos szí-
nészekkel dolgozott, de a profikat - Rátonyit az
Álombrigádban, Bálint Istvánt a Senkiföldjében
vagy Kovács Lajost a Szerbusz, Tolsztoj!-ban -
sem úgy játszatja, mint egy képzett színészt szo-
kás. A művészek színpadi - vagy filmi - je len lé-
te lényegében emblematikus jelenlét. A színészi
játék szenvtelen, a legkevésbé sem intenzív, hi-
szen az intenzitást a kompozíció vagy más külső
stilizáció hordozza. A színész és a háttér tehát
homogén közeget alkot ez a filmművészetben,
különösen az elmúlt tíz-tizenöt évben bevett al-
kotói látásmód, de a szinházban még merőben
szokatlan, ennek megfelelően a hatása is igen
erős.

„Nekem az alapproblémám a színészek ese-
tében, hogy a játékra és a figurákra, és a
helyzetekre rá kéne kopírozódjon a lény, aki
mindezt megeleveníti. És az a sajátos
tapasztalatom Magyarországon, hogy nincs, aki
rákopírozódjon. Nincs, illetve érdektelen.
Amennyiben pedig len-ne, akkor nincs meg a
közvetítés technikája" - mondta Jeles 1991
tavaszán. Most - úgy tűnik - talált egy színészt,
aki megfelel mindezeknek az igényeknek,
Udvaros Dorottyát. Így a Médeiában már nem
szükséges minden stilizációt külső eszközökkel
(látvánnyal, zenével) megjeleníteni, mint ezt
korábbi rendezéseiben, vagy akár az Ariadné
Naxosban előadásában tette. A Médeiában tehát
egy Jeles életművén belül gyökeresen új
színészvezetési metódus bukkan fel.

Udvaros Dorottya egészen egyedülálló alakí-
tást nyújt, ebben talán szerepe van A nagybácsi
álma felszabadító hatásának, a Vasziljevvel töl-
tött hosszú munkafolyamatnak is. Mindazonáltal
ő az egyetlen, aki igazán átéli a szöveget, csak
tőle látunk valódi érzelmeket, Jeles a többi szí-
nészt ugyanolyan szenvtelenül játszatja, mint
korábbi rendezéseiben. Ez különös diszkontinui-
tást hoz létre, amelyet csak erősít a szereplők
térbeli helyzete; Médeia uralja a színpadot - a
zenekar körülötte helyezkedik el -, míg gyerekei
a nézőtéren, férje, lasón és annak új felesége,
Kreusa pedig a színpad feletti erkélyen jelennek
meg. Az előadás látványvilágához tartoznak a
Médeiát megvilágító különböző színű fények is, -
lehet értelmezni érzelmei, indulatai kivetülé-
seként is - amelyek Bódy Gábor Hamlet-elő-
adását idézik.

Udvaros egy üstdob mögött ül. A dobnak egy-
részt ugyanaz a funkciója, mint az Ariadné Na-
xosban kottatartóinak; utalás a zenére. De a szí-
nésznő nem egyszerű kellékként használja.
Játékához ugyanolyan közvetlenül tartozik
hozzá, mint a keze vagy az arca; mintha a
hangszer is testrészeinek egyike volna. A
színésznő sokféle mozdulata s gesztusa --
amelyet rendkívül pontos, részletes koreográfia
szab meg - mindig más és más viszonyt teremt
az üstdobbal. Ha az istennőket hívja,
rátámaszkodik, fejét lehajtja,

mintha egy kútba kiáltana. Máskor arcát egé-
szen a hangszerhez tartva hangja eltorzul, vissz-
hangzik a dobbőrön; ettől az elváltozott hangtól
ördögi gonoszságot sugároz Médeia figurája.
Teljesen felemelkedik a dobról, amikor gyerekei-
vel beszél, ekkor úgy használja, mint egy asztalt.
Attól kezdve, hogy az előadás elején óvatosan
megfogja - hogy el se eressze egészen a meg-
hajlásig -, valóban együtt él az üstdobbal,
amely az intenzív közös játéktól maga is igazi
drámai személyként jelenik meg.

Tökéletes a zenei összhang Udvaros Dorottya
és a karmester, Fischer Iván között, aki a szí-
nésznőre figyelve, hozzá igazodva vezényli a
Budapesti Fesztiválzenekart. A Médeia ugyanis

színház a város szíve. Élő színház
nélkül a város halott város. Egy
évtizeddel ez-előtt Budapestről
Párizsba, majd New Yorkba költözött
a Kassák Színház (a későbbi Squat
Theatre), és híveik számára

Budapest élő színház nélkül maradt. Kivágták a
szívét: halott várossá vált... de a halott most
megmozdult: egy évtized után újra élő színházat
látni Pesten." - Ezt a Vigilia 1987/8. számában
írtam Jeles András színházáról A mosoly biro-
dalma kapcsán annak idején. Mikor is? A „mo-
soly birodalmának" az idején, a létezett magyar
szocializmus végéveinek, a gyengülő, de még
létező cenzúra időszakában (az idézetben bold-
dal szedett szövegrészeket ki kellett hagynom, a
kurziváltat meg bele kellett tennem, hogy a re-
cenzió egyáltalán megjelenhessen). Akkor, ami-
kor a tetszhalott ország és város mégis újra
éledezni kezdett. Ennek az újraéledésnek
egyszer-re volt jele és kovásza Jeles András
színháza.

Hét évvel később Jeles újra megkísérli fel-
éleszteni - saját színházát. Ámde ezalatt a hét
év alatt radikálisan kicserélődött úgyszólván
minden sejtje annak a közegnek, amelyben ez a
reanimáció történik. A város szabad lett és ele-
ven - ugyanakkor keményebb és lepusztultabb.
A politikai színház az utcán zajlik (tüntetések, vá-
lasztások, taxisblokád), a parlamentben meg a
képernyőn. Megváltozott a szoros értelemben
vett pesti színházi közeg is: a hazatérő Halász
Péter és darabjai felidézték annak az élő és
szabad színháznak a légkörét, amely Jelest
(és a „kőszínházi" rendezők közül Ascher
Tamást) a

azon kevés zenés színházi előadás közé tarto-
zik, amely nemcsak színházi produkciónak, de
hangversenynek is jelentős esemény. Szeren-
csére - elsőként a világon - a Médeiáról hang-
felvétel is készült, ennek anyaga megvásárolha-
tó Compact Discen. Ez a felvétel nemcsak a pro-
dukció zenei anyagát, de - és ez nagy ritkaság -
magát a színházi előadást is többé-kevésbé
vissza tudja adni.

Georg Benda: Ariadné Naxosban; Médeia Díszlet-
jelmez: Balla Margit. Rendezte: Jeles András.
Szereplők: Udvaros Dorottya, Kari Györgyi, Kamondy
Ágnes, László Zsolt, Rátóti Zoltán, Gyalog Eszter.
Közreműködő a Budapesti Fesztiválzenekar.

hetvenes évek elején döntően befolyásolta és
inspirálta.

A változást Jeles természetesen maga is ér-
zékelte: a politikaitól a pszichológiai és üdvtörté-
neti dimenziók felé elmozdulva tavalyi Nizsinsz-
kij-darabjában egyszerre vitte színre örök alap-
témáját, az egyéni és kollektív szenvedést, vala-
mint mindenféle színházcsinálásnak és -nézés-
nek a belső problematikusságát. A most bemu-
tatott Melis-Jeles-mű, a Kleist meghal más -
mondhatni: hagyományosabb - módon próbál-
ja aktualizálnia régi Jeles-programot, a „végle-
tek «koegzisztenciáját»". Az előző ne feledjük:
csurkista-náhlikista politikai háttérközegben ké-
szült - vegyes műfajú opus a biblicizmus kontra
Auschwitz jelentette apokaliptikus világszituáció
jegyében állt. Az új darab egy (illetve két) sze-
mély privát apokalipsziséről, a nagy német ro-
mantikus író, Kleist (és társnője) öngyilkosságá-
ról szóló opera. Az egyértelműen zenedrámai
műfajjal Melis Lászlóék egyrészt visszatérnek
saját nyolcvanas éveikhez, másrészt A mosoly
birodalma - közösségi problematikát feltételező
és középpontba állító - oratóriumjellegével
szemben a karakterisztikusan az egyén drámá-
ját bemutató operát választják. Érzékelik és lere-
agálják közegük legújabb változását. A politikum
visszaszorulásával (helyére kerülésével?) a
legközösebb témákká a leginkább
individuálisak: a szerelem és halál lettek.

A klasszikus jelesi dramaturgiának egyaránt
kedvez a téma és a kleisti marionettesztétika is.
Kleist és az őt kizárólag a közös halál céljából
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