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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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megkereső utolsó szerelmének utolsó napja egy
Berlin melletti fogadóban: egyetlen, hosszan ki-
merevített pillanat. (A recitált, illetve énekelt le-
velek, tanúvallomások, jegyzőkönyvek Forgách
András összeállításában és fordításában az Új-
hold-Évkönyv 1990/1. számában olvashatók
először magyarul. A darabban közéjük illesztve
megzenésített Weöres-versrészletek és egyéb
szövegek is felhangzanak.) A bevett jelesi dra-
maturgia, valamint Kleist híres esszéje, A múzsa
és a bábu szellemében egy kicsinyített, meg-

emelt (és a tervező Balla Margitnak köszönhető-
en varázslatos) operaszínpadon, idilli tájháttér
előtt úgyszólván végig mozdulatlan vagy legfel-
jebb robotszerűen mozduló (színész)bábokat lá-
tunk-hallunk, akiknek - ugyancsak jellegzete-
sen jelesi-melisi - akadozó recitálása is a mari-
onettfigurák gépies-kétes szabadságát idézi.
Ezt a marionettlétet ellenpontozzák a hagyomá-
nyos értelemben vett áriák és együttesek; a
csúcspontot a két hős (Regenhart András és

Jelenet Melis László operájából (Koncz Zsuzsa
felvételei)

Várhegyi Éva) két romantikusan áradó, gyö-
nyörű szerelmeslevél-áriája jelenti (amelyek- a
komponista nyilatkozata szerint - legelőször
készültek el, és így mintegy az egész opera mag-
vaként foghatók fel). A zenekar viszont nemcsak
hogy nincs elsüllyesztve, ahogy illenék, hanem
hang- és képsúlyosan a nézőközönség tekinte-
tének fókuszába, a zenekari árok láthatatlan,
misztifikálható alvilágából a rivalda purgatóriumi
napfényére kerül. Ráadásul a zenészek többsé-
ge maga is ki van maszkírozva, illetve parókát vi-
sel: tehát ők is szereplők.

Jeles ezzel máris idézőjelek közé helyezi az
operát, mint - Voltaire által találóan bizarrnak
minősített - műfajt, és mint egy elmúlófélben lé-
vő polgári korszak reprezentatív rítuspótlékát. A
distanciálás további eszközeként a nézőtér felől
egy mai öltözetű férfi (Kistamás László) mászik
fel létrán a marionettszínpadra. Előbb a bábme-
rev figurákat, a tragédia tanúit provokálja, igye-
kezvén szinte tolakodóan szóra bírni őket. Ami-
kor ez sikerül, makogó robotnyelvüket tolmá-
csolja (vö. A mosoly birodalma két főhősének
szavait ugyanígy megismételve felerősítő két
énekesnőt), zsebrádióján pedig a Kossuth rá-
dión híreket hallgat, amelyek Kleist éppen csőd-
be juttatott napilapjának híreire rímelnek; majd
idővel elcsendesedve lekuporodik, tesz-vesz.
Kistamás azonban nemcsak szerepe szerint,
hanem alapjában dramaturgiailag is „idegen
test" marad a színpadon (habár kétségtelenül
segít a cselekmény továbblódításában). Színpadi
jelenléte ironikus idézőjelnek túl harsány, a
dráma jelen idejűvé varázsolásához meg túl hal-
vány; az első, kifejezetten kínosan zavaró ne-
gyedóra elteltével azonban az emelt-stilizált-tra-
gikus alaphang commediás-rezonőr-normális
ellenpontjaként mégis valamiféle jótékonyan ol-
dó hatással van a túlfeszített atmoszférára. Ezt a
funkcióját jutalmazza a közönség időnként fel-
hangzó hálás nevetése (a leghangosabban per-
sze váratlan, viharos, „ej-haj-hacacárés" nótázó
kitörésénél).

Idézőjel ide, a Jelesnél végre felbukkanó hu-
mor oda (mindebben sokat köszönhet Melis
László múltszázadi tragikusból avantgárd effek-
tusokba pillanatok alatt át-, majd visszaszökke-
nő zeneszövésének) - amit látunk-hallunk,
egyértelműen dráma: tragédia. Fél lépéssel
visszatérve nyolcvanas éveinek stílusához, Jeles
a Nizsinszkij-darab problémáját is folytatva a
magányos hősnek saját végzetéhez való
viszonyát vizsgálja. A végzet itt szó szerint
értendő: amikor a darab elkezdődik, „a nap már
lement": a tragédia már véget ért, csak tanúi
maradtak ott (alig) élő kövületként. Nekik kell
megjeleníteniük a múltat: Kleisték halálát. Dráma
azonban csak ott van, ahol ellentétes erők
csapnak össze. Mit szegez szembe Jeles darabja
a végzettel, a halállal? Azt az egyetlenegyet,
ami se nem erősebb, se
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em gyengébb nála: a szerelmet, a szeretetet,
mely éppoly erős, minta halál. Az énekek éne-
ét, a két szerelmeslevél-áriát éneklő Kleist és
enriette fél lépéssel hátrébb áll a bábmerev ta-
úknál. Félúton a háttérre festett édeni táj (Éden
éberül: öröm) és az előtér nyomorúsága között.
z édeni kezdet és a tragikus végzet, az öröm és
nyomorúság, a születés és a halál között az

let: az Éden szüntelen-nyugtalan keresése és a

halál (vágy és -félelem) súlyát kiegyensúlyozó
szeretés. Jeles András színháza - megtalált,
klasszikussá kristályosodó sajátos avantgárd
stílusával és elidegenítő, bebábosító keménysé-
gével együtt (részint épp ezeknek köszönhető-
en) - kereső színház, tehát - Halász leklasszi-
cizáló, „laza", kabarészerű kamrabeli újságszín-
házának tragikus komplementer párjaként -
igazi élő színház.

Melis László-Jeles András: Kleist meghal (Merlin
Színház; Szabad Tér Színház)
Írta és rendezte: Jeles András. Zeneszerző-karmes-
ter: Melis László. Dramaturg: Forgách András. Terve-
ző: Balla Margit.
Szereplők: Regenhart András, Várhegyi Éva, Kista-
más László, Kis Erzsébet, Vereckei Attila és a zenekar
tagjai: Székely Kinga, Scholz Melinda, Tihanyi Gellért,
Boldoghy Kummert Péter, Füzesséry Monica, Paláncz
Antónia, Kovács Éva.

Veszélyes dolog civilt engedni a színpadra -

így van ez a gyerekszereplőkkel is -; kívülálló,
amatőr jelenlétüknek többnyire elidegenítő hatá-
sa, pikantériája van. Csizmadia Tibor azonban
valószínűleg úgy gondolta, hogy ha Márton
László kiötlötte Spangenberg Radiszló csász.

és kir. korlátnok talányos alakját, aki furton-furt
azt hangoztatja, hogy valamennyi szereplőt ő
találta ki - akkor játssza is el: így saját bőrén
tapasztal-hatja a darab dramaturgiai döccenőit, s

megértő alkotótárssá válik.
Úgy vélem, a rendező számítása bevált. Az

író elhagyta a Radnóti Színpad 1987-es
bemutató-
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olt egy prekoncepcióm, amely szerencsé-
re nem igazolódott; nevezetesen, hogy a
szerző szerepeltetése elterelheti a figyel-
met a műről és az előadásról. A Budapesti
Kamaraszínház szomszédos stúdióter-

MÁRTON LÁSZLÓ: LEPKÉK A KALAPON

ALA-POM-POM-POM
MAGYAR JUDIT KATALIN

mében játszott Alku esetében ugyanis
méltán szenzáció a rendező Ruszt József
játéka, ám a kutya sem figyel arra, hogy
„mellesleg" az elő-adás egésze jó, a
színészekkel egyetemben.


