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Az alábbi írás ihletője egy meglepő statisztikai
tény: hat évnyi tetszhalál után az elmúlt
évben háromszor - Zalaegerszegen,
Békéscsabán és Veszprémben - is
színre vitték a Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról című rockoperát vagy (frissebb
műfaj-meghatározása szerint) tragikus musicalt.
Tagadhatatlan, hogy szükség van zenés, kortársi
vagy magyar bemutatókra, amelyek szereple-
hetőséget kínálnak egy-egy társulat egészének,
és ugyanakkor vonzzák azt a közönséget, amely
éppen e műfaj iránt érdeklődik. De elegendő ok
ez erre a hirtelen támadt másodvirágzásra? Mit
lehet kezdeni 1995-ben egy olyan szövegkönyv-
vel, amely születésekor, egy emberöltővel ez-
előtt annyi romlékony anyagot, társadalmi ideo-
lógiát gyúrt magába?

Egy nem létező dráma karrierje

A tárgyilagosságot megőrzendő, vizsgálódjunk
a színháztörténet keretein belül. Mindenekelőtt
érdemes leszögezni, hogy a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról című dráma (vagy dra-
matizált próza vagy drámai szövegkönyv) köny-
vészeti szempontból nem létezik. Ami létezik:
Déry Tibor 1971-ben megjelent azonos című kis-
regénye, amely a szokásos korabeli dicskritikák
ellenére hamarosan igen fárasztó olvasmánnyá
korosodott. Az idős Déry Tibor (mondhatnánk, az
idős Goethe vagy az idős Jókai példája nyomán)
a fiatalok világához fordult narrácíós technikáért
és tematikáért. Nagyon szeretett volna korszerű
lenni, ezért az új regény merész idősíkváltásaival
kísérelte meg egy amerikai rockfesztivál leírását.

Az alkalmazott technikával - legalábbis amíg

Jelenet a zalaegerszegi előadásból. Középen
Major Zsolt (Manuel)

a szöveg nyomtatott próza marad - nincs is
nagy baj. A tárgyul választott világgal kapcsolat-
ban azonban Dérynek nyilvánvalóan csak má-
sodlagos és nem éppen elfogulatlan forrásai le-
hettek. A háttér leírásánál e források alapján szi-
kár dokumentarizmusra törekszik ugyan, objek-
tivitása azonban korántsem nevezhető megbíz-
hatónak: összemossa az altamonti Rolling
Stones-koncertet (ahol valóban megöltek egy
Meredith Hunter nevű férfit) a woodstocki feszti-
vállal (ahol valóban esett az eső egy
völgykatlanban stb.); szenvedély- és
víziókeltőnek gondolja a marihuánás cigarettát, s
még sok hasonlót említhetnénk. Ennyi torzítást
ugyan még a művészi szabadság számlájára
írhatnánk, Déry azonban a tipizálásban is torzít:
az amerikai fiatalság nála vagy narkós, vagy
homokos, vagy egyszerre mindkettő;
mindenesetre romlott és kicsapongó. Egy belőle
létrehozott, de rajta már túlnőtt sátáni
erőszakszervezet, a Pokol Angyalai irányítása
és védelme alatt áll. Az összkép ily módon a két
évtizeddel korábbi, Coca-Cola mámorral riogató
agitprop.-ra emlékeztet. A nyugati ifjúsági tö-
megkultúra ilyen árnyalatlan tálalása 1971-ben
alighanem már politikai körökben is avíttnak
tűnhetett.

A háttérként felvázolt amerikai tömeg nihilista
pokla szinte vizuálisan is kiemeli az idecsöppent
magyar figurákat idegenségük és valós tragé-
diájuk révén. Kettejük történetében összezsúfol-
va lelhetjük fel a magyar történelem utolsó fél-
századának legsötétebb bugyrait: a második vi-
lágháború zsidóüldözését és az 1956-os forra-
dalom leverését követő exodust. A poklok
egymásra vetülnek, egymást értelmezik, a Pokol
Angyalai a nyílas keretlegények
reinkarnációjává válnak, s a virággyermekek
kultúrája a fasizmusba torkollik.

Ma már nehéz elképzelni, hogy merülhetett fel
egyáltalán a színpadra állítás ötlete. A dramatur-
giai értelmezés munkáját Pós Sándor végezte el

1972-ben, létrehozva azt a kanonikussá vált
szövegkönyvet, amely publikált formában ma
sem létezik. Ez az a pillanat, amikor a mű elkezdi
kalandos színházi életét. Színpadra állítása ke-
csegtet némi politika- és kultúrtörténeti jelentő-
séggel: a nagy nyilvánosság hallhat egy-két ve-
szélytelen, sztaniolpapírba csomagolt közhelyet
legfontosabb történelmi tabujáról, 1956-ról; to-
vábbá legális keretek között elhangzik a Rolling
Stones zenekar neve is, de csak a neve; a dalai,
a Satisfaction vagy kivált a Sympathy with the
Devil azért nem, főként szövegük miatt („I killed
the Tzar and his ministers..." - mondja az ör-
dög). Kellett hát keresni egy magyar zenekart,
amely megalkotja a szöveghez illő, az eredetinél
kezelhetőbb dalokat. Földes László (Hobo) A
Rolling Stones story című könyvéből tudjuk, ho-
gyan utasította vissza az első megkeresett,
Bródy János a felkérést. Nyilvánvalóan nem el-
sősorban esztétikai kifogásai voltak, hanem a
helyzetben rejlő paradoxon riasztotta. A mű vég-
ső soron azt a kultúrát gyalázta, amely Bródyék
művészetének legfőbb forrása volt, következés-
képp adott esetben a rockzene ellen kellett volna
rockzenét írni.

A Presser Gábor-Adamis Anna szerzőpáros
viszont elfogadta a felkérést. Ők nem utasították
el a paradoxont, hanem úgy határoztak: legyő-
zik. Egyfelől elsöprően jó dalokat írtak, másfelől a
lehető legnagyobb mértékben függetlenítették
magukat a mű tematikájától és főleg ideológiájá-
tól. Ahol pedig egyezik a tematika (például: „In-
dulás a koncertre"), ott sincs a dalszövegekben
semmilyen értékmozzanat; hiába is keresnénk
(szerencsére) azt a megbélyegző ítéletet, ame-
lyet a szövegkönyv sugallna. Ha arra gondolunk,
hogy a „Ringasd el magad" azonos szöveggel,
de más dallammal LGT-sláger lett (még angol
változata is készült), akkor világossá válik, hogy
a Presser-Adamis szerzőpár egy pillanatra sem
akarta dalait a darab által meghatározott keret-
hez igazítani. A dalokat nem a rockkultúra, ha-
nem a sommás ítélet ellen írták. Más kérdés,
hogy milyen hatással volt ez a mű egészére.

Miután Marton László befogadta a művet a
Vígszínházba, 1973. március 2-án, a premieren
megszületett a Képzelt riport egy amerikai pop-
fesztiválról című színpadi mű, s történetének első
fejezete ezzel le is zárult.

Lehengerlő erejű zene -
narratív szövegkönyv

Vessünk egy pillantást a kritikai visszhangra. El-
gondolkodtató, bár a bezárt ország belterjes vi-
szonyaira igen jellemző, hogy a magyar ítészek
zöme remeknek tartja a darabot, s pocséknak az
előadást. A The Times és a Plays and Players tu-
dósítói viszont ódzkodnak az egysíkú politikai
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Jáger Szabolcs (Fiú), Segesvári Gabriella (Esz-
ter) és Palásthy Bea (Beverley) (Zalaegerszeg)
(Zóka Gyula felvételei)

propagandaszövegtől és helyzetektől, ugyanak-
kor rajonganak a zenéért. Különösen meglepő,
hogy három hónappal Bart Mills és Frank Lipsins
írása előtt egyedül Nagy Péter fogalmazott meg
hasonló álláspontot a Kritikában: „A darab elsá-
pad az előadás súlya alatt."

A Popfesztivál történetének második fejezete
azzal kezdődik, amit a kritikusok oly példa-
szerűen megfogalmaztak: a mű belső egyenet-
lenségeiből adódó bajlódással. Az egyenetlen-
ség itt egész pontosan azt jelenti: a Déry-Pós-
Presser-Adamis szerzői négyesfogat utolsó két
tagjának teljesítménye messze felülmúlja az első
kettőét. 1974-ben és 1975-ben az első
lelkesedés áradata öt vidéki színházba sodorta
el a közös alkotást. Aztán éveken át nem
játszották se-hol, eltűnt. Nem úgy a zenéje,
amely lemezen megjelentetve elkezdte a
színpadi műtől különálló, igen sikeres karrierjét.
Lassan nyilvánvalóvá vált, hogy az eredeti
szövegszerkezet bizony gyengécske a
lehengerlő erejű zenei műalkotás mellett, s úgy
tűnik, ez a felismerés hosszú időre elfeledtette a
rendezőkkel a Popfesztivál eredeti színházi
műfaját. A nyolcvanas években kétszer is
felújították, de hiába a remek zene, ugyan mit
lehet kezdeni egy szövegkönyvvel, amely meg-
őrizte a dramatizált kisregény monoton narrációs
technikáit, bonyolult idősíkjait, motiválatlan hely-
zeteit, tárgyi következetlenségeit, viszont az idők
folyamán elvesztette minden politikai frivolitását,
a tiltott, nyugati világról ábrándokat keltő pikan-
tériáját?

A Pós-féle szövegkönyv narratív egységekből
álló laza halmaz. A színpadi cselekmények álta-
lában nem előttünk történnek meg a szereplők-
kel, hanem megélésük után, saját múltjukba tá-
volítva elmesélik őket. Ebben a változatban pél-
dául Eszter csak átbeszéli Beverleyvel, milyen is
volt, amikor megpillantották Józsefet a rendőr-
autó motorháztetején. Ez a néző felé forduló nar-
rativitás ugyan növelheti az előadás szuggesztív
erejét, ahogy az később Handke darabjainál tör-
tént, de esetünkben ez a technika inkább csak
el-leplezi a mondanivaló zavarosságát.
Próbáljuk meg kibogozni, miről is szólhat az
eredeti narratív jelenetezés.

A Montanába vezető úton József felveszi ko-
csijába a profi homoszexuális Fiút, majd minden,
karakteréből fakadó motiváció nélkül provokálja
őt, és kiteszi autójából. Az úton, a torlódó kocsi-
sorban egy idegen nőnek vall Eszterről, s így ju-
tunk információhoz az utazás célját, kettőjük vi-
szonyát illetően. Eszter ekkor, József látomása-

Molnár László (József) a békéscsabai előadásban

ként jelenik meg először. Montanába, a koncert
helyszínére érkezve József ismerősökkel talál-
kozik, majd a fáradtságtól elalszik. Eszter meg-
látja alvó férjét, családi füttyjelükkel jelez neki, de
aztán egy sátorba menekül előle. A következő
jelenet tudósít a koncerten történt gyilkosságról.
József továbbra is keresi Esztert, s közben, Mon-
tana és Amerika életét bemutatandó, különféle
sorsokat tapasztal: Renéét és a drogos férjét
ápoló francia orvosnőét.

Szünet.
A második felvonás elején Esztert látjuk a sá-

torban, ahol marihuánás cigarettát kap a Fiútól.
Emlékezni kezd a gettóra, a téglagyári nyilasok-
ra. A szemközti sátorban József hallgatja Jo-
shua és Frantisek bölcsességeit. A két helyszín
dialógusai egyre rövidebb egységekben válta-
koznak, míg végül József és Eszter megpillant-

ják egymást. József el akarja vinni innen a lányt,
mert az kábítószeres cigarettát szívott. Kocsijá-
ért indultában felfedezi a Fiút, akit kiver a sátor-
ból. Eszter újra férje nélkül marad, s Beverleyvel
a koncertre készülődik. Hallucinál, víziói vannak.
Egyik megtestesült látomása, Nyilas Madár
fecskendőt szúr belé, s a tömeg elsodorja barát-
nőjétől. A következő képben a Bíró faggatja a Po-
kol Angyalát a Meredith Hunter-gyilkosságról.
Majd József tér vissza, újra keresi Esztert. S
innen már elbeszélésekből tudjuk, hogy a Fiú
heroint fecskendezett Eszter vénájába, s
József későn, csak a halál pillanatában érkezett;
amikor pedig felesége fölé hajolt, a Fiú
hátbaszúrta. A gyilkosság után tárgyalási
jeleneten vagyunk, ahol a Bíró faggatja a Fiút
tettéről. A zárókép a rendteremtés konkrét és
elvont mozzanatairól jósol.
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A narrációs technika csapdái

jelenetek megnevezésének és felsorolásának
issé didaktikus és rendkívül egyhangú módsze-
e szinte kiveti magából a szövegben rejlő
rtelmezési lehetőségeket, ugyanakkor kiemeli
z eredeti narrációs technika botladozásait.
együk most szemügyre az utóbbit.
Ha a feldolgozásban meghagyott jeleneteket

ematikájuk szerint csoportosítjuk, az alábbi ará-
yokhoz jutunk:
1.) Rockfesztivált rendeznek Montanában,

hol több százezres tömeg hallgatja a Rolling
tonest és a Santanát. Esik az eső, madarak fe-

dik el az eget a völgy felett. Az amerikai fiatalok
sátrakban zsúfolódnak, kábítószereznek,
összebújnak (tizenöt jelenet és öt dal témája).
2.) Egy 1956-ban disszidált magyar fiú keresi a
háború után a Jewish Agencyvel kikerült
magyar feleségét (öt jelenet és öt dal). 3.) A
feleség kábítószer hatására felidézi
meghurcoltatásának emlékeit (két jelenet). 4.)
Megölnek egy feketét (négy jelenet).

Tematikai
egységek:

Jelenetek
száma:

Dalok
száma:

Háttér (rockfesztivál, zene,
eső, madarak, fiatalok,
drog, szerelem)

15 5

József keresi Esztert 5 5

Eszter emlékei a holocaustról 2 0

Meredith Hunter-gyilkosság 4 0

Feltűnő az arányeltolódás a narráció és a dalok
tematikai illeszkedése között. A dramatizált válto-
zat rockfesztiváli körképet ad a rothadó, erősza-
kos, mámoros amerikai életformáról (nem véletle-
nül kanadai francia az egyetlen nem drogos sze-
replő, a férjét kísérő orvosnő, Marianne). Mivel a
fenti életképek vannak túlsúlyban, és az eső állan-
dóan esik, továbbá minden és mindenki a herme-
tikusan elzárt völgykatlanban zsúfolódik össze, a
színpadon szinte elviselhetetlenül statikus, alle-
gorikus megfogalmazását kapjuk a végítéletnek,
a pusztulásnak. Déry kisregényétől sem állt távol
a fasizmus vádjának felvillantása (hangsúlyt kap
az a történeti tény, hogy a Pokol Angyalai egy
feketét ölnek meg), de a Pós-féle megoldás
jelenetezése sokkal erősebb azonosításra enged
következtetni. A második felvonás „Indulás a
koncertre" jelenetében Eszter vizionál: a színpad
felé igyekvő fiatalokban batyujukat cipelő,
menekülő zsidókat lát. Nyilasok sorfala közt
lépdelnek, míg kiválik belőlük egy, a Nyilas
Madár, és felnagyított mozdulatot tesz, hogy
fecskendővel le- vagy meg-szúrja a lányt.

Ezt az ideológiai párhuzamot voltaképpen
egyetlen feldolgozás sem engedhetné meg ma-
gának. Úgy tűnik, 1973-ban maguk a dalszerzők
is ráéreztek az allegória ízléstelenségére, s ha
ezen a jeleneten nem is változtattak, a darab
egészét jócskán módosították. Egyetlen lehető-
ség kínálkozott, hogy drámai szituációt teremt-
senek a statikus helyzetek laza füzéréből: a tö-
megérzelmek egysíkú és szükségszerűen ideo-
logikus ábrázolása helyett az emberi, közeli vi-
szonyokról kellett beszélni. A dalok külön sikeré-
hez mindenképpen hozzájárult ez a szemlélet,
és úgy tűnik, a későbbi előadásokat is a dalok ki-
magasló színvonala hívja újra és újra életre.

De térjünk vissza a dramaturgia botlásaihoz.
József az adaptáció egyik első jelenetében talál-
kozik a Fiúval. Nem dönthető el, vajon „erkölcsi"
indíttatásból vagy action gratuite-ként provokál-
ja őt. Tettét csak a darab végén elkövetett gyil-
kosság motiválhatná. Visszafelé. Eszerint Jó-
zsef tragikus vétséget követett volna el az or-
szágúton, amelyért bűnhődnie kell. De megfelelő
tragikus vétségnek tarthatjuk-e József (és Déry)
nyilvánvalóan kelet-európai, nem demokráciá-
hoz szokott iszonyodását a meleg fiúktól? A
helyzet a feleségét kereső József szempontjából
mindenképpen zavaros. És legalább ennyire za-
varos József és Eszter viszonyának megneve-
zése, pontosabban jogi státusa, a házasság. A
kisregényben a narráció a polgári világ töredéke
gyanánt, mondhatnánk, a Magyarországról im-
portált maradvány értékrend jelzésére használ-
ja. Ezeket a finom esztétikai jelzéseket egy szín-
padi adaptáció, jellegéből adódóan, képtelen
megőrizni, így a házasságnak nevezett kapcso-
lat, főként a férj és a feleség megszólítás az ame-
rikai hippiközegben csak otrombán idegen ak-
centusnak tűnik.

éti Andrea (Eszter) és Molnár László a
ékéscsabai előadásban
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A drámai karakterek, a potenciális hősök alak-
ját is a narráció technikái rajzolják ki. József és a
Fiú esetéről már szóltunk, de Eszter helyzete sem
könnyen interpretálható. Feleség, de miután a tö-
megben elsodródott Beverleytől, megtudjuk,
hogy valamikor Manuel, René és Bill is elvette
volna. Saját magát „balga szűznek" aposztrofálja.
Ismételten olyan szimbólummal találkozunk,
amely prózai szövegben lehetőséget adhat az
értelmezésre: Eva, az örök asszony, az
egyetemes nőiség stb., színpadi közegben
azonban ez a motívum homályossá válik.
Mindezzel természetesen nem valamilyen
átfogóbb (befogadóbb) morális értékrendet
hiányolok a dramatikus változatból, hanem
magukat a drámai karaktereket. Eszter és József
már nem jellemmel bíró szereplő, de még nem is
üres, semleges (becketti) figura. Hibátlan,
narrációs pszichével rendelkező prózahősök
mindketten.

A regényből érintetlenül átvett narrációs jele-
netek megőriztek olyan tárgyi és időbeli összefér-
hetetlenségeket is, amelyek nehezítik a színészi
azonosulás folyamatát. A hagyományok szerint
Esztert és Józsefet fiatal színészek játsszák, an-
nak idején például Tahi Tóth László és Almási
Éva. Valójában Eszter 1945-ben gyerekként ke-
rült Brüsszelen keresztül Amerikába, és tisztánlá-
tása, élményeinek részletessége miatt legalább
kilenc-tíz évesként kellett átélnie azokat. József
1944-ben született, vagyis nyolc-tíz évvel fiata-
labb feleségénél. Tetteik viszont éppen ellenkező
értelemben jellemzik őket: Eszter elszökik a fesz-
tiválra, sodródik a tömeggel, marihuánát kezd
szívni, míg József, erősebb, tapasztaltabb lévén,
utánamegy és megtalálja a káoszban.

Az értelmezés módjai

A színházi feldolgozásra készült dramatizálás-
nak ezeket a botlásokat kell ellensúlyoznia a ké-
pek szintaxisának megváltoztatásával. De mit
lehet kezdeni az eredeti, narrációs szöveg-
könyvvel? Nincs más lehetőség, mint követni a
dalok felépítésének példáját, és a dalok köré újra
megszerkeszteni a jeleneteket. A zalaegerszegi,
a békéscsabai és a veszprémi társulat közül ket-
tő így, ezzel a közelítési móddal nyúlt a műhöz: a
zene erejére építve megbolygatták a dramatizált
változatot alkotó jelenetek sorrendjét.

A békéscsabai előadás felépítése lényegé-
ben a hagyományokhoz igazodik, Zalaegersze-
gen és Veszprémben viszont kétféle, mind egy-
mástól, mind az eredeti modelltől eltérő értelme-
zés született. E két változaton keresztül elem-
zem részetesen az adaptálás lehetséges mód-
szereit. Nem a végterméket, a megszületett elő-
adásokat értékelem az alábbiakban; kizárólag a
dramaturgiai átformálást, amely egy esetleges jó
előadásnak (mint a fentiekből látható) szüksé-
ges, de nem elégséges feltétele.

Jelenet a veszprémi előadásból

A zalaegerszegi dramaturgia, hogy gordiuszi
csomóként átvágja a narrációs jelenetek követ-
hetetlen, egymásba forduló, zagyva időtechni-
káját, kiegyenesíti a kronológiát. Egymás mögé
kerülnek az időben egymást követő események,
eltűnik József látomása Eszterről, és a narrációs
múlt időből előre lépünk a jelenbe. Ez a jelen
idejűség értelmezi az előadás egészét. Az első
fel-vonás Joel Rosenman-John Roberts-Robert
Pilpel Fiatalemberek korlátlan tőkével címmel
meg-jelent visszaemlékezéseit alapul vevő
kísérlet az eredeti woodstocki hangulat
rekonstruálására. József itt járja be a tábort,
találkozik Manuellel, Renével, Marianne-nal,
majd éppen Joshuáék sátrában ül, amikor
beront a Tanú a gyilkosság hírével. Ez a
felvonás a hippi életmód, filozófia,
szabadságeszmény bemutatását háttérnek
használja a meglelt feladat, a keresés felmutatá-
sához.

A második felvonásban egyre erőteljesebben
bontakozik ki ez a motívum, míg végül az egész
előadás ennek rendelődik alá. Mivel a dramati-
kus elbeszélésekből megélt helyzetek lesznek, a
narrációkból pedig dialógusok, József és Eszter
dramaturgiai szerepe, szövegük súlya szerint is,
a dalokéhoz méltó arányban növekszik. Az
immár jelen idejű, tehát nyomon követhető akciók
a következő történetet mesélik: József keresi
Esztert a bezárt völgyben, a hömpölygő
emberáradatban. Megtalálja a narkósok
sátrában, majd új-ra elveszti. Visszatér
másodszor is, sikerül rá-akadnia, de már
későn. Eszter meghal.

A zalaegerszegi előadás szép vezérfonala ez
az orpheuszi keresés. Orpheusz-József leszáll az
alvilág-Montanába, hogy visszahozza Eurüdiké-

Esztert. Az egészen finoman, a jelenetezés
sor-rendjén kívül csak a műsorfüzet címlapján
látható illusztrációval érzékeltetett mitológiai
párhuzam végre koherensen értelmezi a
szöveg-könyvet. A keresésmotívum erősítése
érdeké-ben számos drámai helyzetet
átdolgoztak. Zalaegerszegen Eszter, a hősnő
nem jelenik meg az első felvonásban. Még
látomásként sem. Sokkal hatásosabbnak tűnik
így második felvonásbeli nyitó entrée-ja az
„Arra születtem" dallal. Utána megpillantja
Józsefet a rendőrautón, és ahelyett, hogy
Beverleyvel fecserészne minderről, elszalad.
Most oly erős a találkozás élménye, hogy a
narkósok sátrában tudja csak megfogalmazni
feltörő múltját, és elénekelni a „Nem akarom lát-
ni" dalt. Majd meglátják egymást.

A jelenetek ekként változtatott sorrendjének
köszönhetően az előadás dinamikus, vibárló
volta többé nem csak a dalokból ered.
Mondhatnánk, megszületik egy, a dalokhoz
méltó szövegváltozat.

A szituációteremtésen túl a zalaegerszegi vál-
tozatnak megoldást kellett találnia a fentiekben
elemzett zavaros ideológiai jelképtárra is.

Az eredeti változat töretlen hitű, NDK-s lelke-
sedésű fináléval mint „vörös farokkal" oldja fel a
tragédiát. „De voltunk néhányan, talán hatva-
nan-nyolcvanan a háromszázezerből, akik elha-
tároztuk, hogy eltakarítjuk az égig bűzlő szeme-
tet: addig nem megyünk haza, amíg be nem gyó-
gyítjuk a föld sebeit, ahogy egyikünk mondta..."
A szereplők egymás kezét fogva előrejönnek,
énekelnek. És mi lesz a súlyosan sérült, de élet-
ben maradt Józseffel? Ő is a föld sebeit gyógyít-
ja? A sajátjai helyett?

Igaz előadás soha nem születhet ilyen vég-
gel.
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Novák Péter (Manuel) és Gazdag Tibor (József)
(Veszprém) (Ilovszky Béla felvételei)

Zalaegerszegen iskolapéldáját mutatják be,
hogyan kell egy adott szöveget a színházi jel-
rendszer segítségével a kívánt értelmezéshez
hajlítani. Majdnem ugyanazok a szavak hangza-
nak el. Csak éppen Eszter holtteste fölött.
Halottat búcsúztatnak. A szövegkönyvben
Beverley, Déry kisregénybeli szavaival, egy
megépítendő szarkofágról ábrándozik. Az
előadásban pedig a színészek egy-egy
ruhadarabbal takarják le Eszter holttestét,
ekképpen emelnek halmot fölé, s közben a
„Valaki mondja meg" című dalt ének-lik az „Arra
születtünk" helyett.

A másik előadása veszprémi, mely a szöveg-
értelmezés elvégzésével teremtett 1995-ben
méltó dramaturgiai keretet a dalokhoz. Veszp-
rémben már hagyománya volt a mű életre kelté-
sének. Az 1986-os, Ulf Reiher rendezte előadás-
ból öröklődött a zenei befejezés fentebb említett
változata, hiszen akkor és ott vették fel azt a ze-
nei hátteret, amelyet azóta minden előadás
használ. Az 1986-os bemutató a dramaturgiai
értelmezés sajátos, pragmatikus változatára ta-
lált rá. Rájöttek, hogy létezik a szövegkönyvben
egy olyan figura, aki a történések utáni időt, a
jövőt képviseli: a Bíró. Az ő visszaemlékezésein
át követjük a történetet, így válik eggyé a Bíró
jelene a befogadóéval, úgy, hogy eközben a
narráció múlt ideje sem sérül. A Bíró-szerepből
1988-ban Egerben Riporter lesz,
Zalaegerszegen 1995-ben pedig
Rendőrfelügyelő, aki az eljövendő tárgyalások
helyett jelen idejű vallatássorozattal tárja fel a
történteket.

Az 1995-ös veszprémi színrevitel, megtartva

saját hagyományait, aktualizál. Ez a társulat nem
azonos arcok egységes halmazát, hanem a tö-
megben rejlő viszonyokat próbálja érzékeltetni:
milyenek az emberek, miként vélekedhetnek
sorsukról, milyen társadalmat alkotnak, ha
alkot-nak, s abban mi adatik meg nekik,
éreznek-e felelősséget az egész univerzum
iránt... József és Eszter illusztratív példák
csupán, színpadi helyzeteik a keresés aktusára
egyszerűsödnek le. Nem róluk szól az előadás.
Annyira nem, hogy József csak egyszer, a
második felvonás vége felé találja meg Esztert,
amikor a Fiú már a lány karjába szúrta a
halálos heroinadagot.

A szétszórt jeleneteket összefűző dramatur-
giai szerepre ez a veszprémi előadás (József és
Eszter személye vagy a tömeg masszája helyett)
egy riportert állít be, számítva a jelenlevőség bi-
zsergető, tévéhíradós (vagy inkább CNN-es) iz-
galmára. A média információs kutakodásának
szimbóluma, a tényfeltáró oknyomozás képvise-
lője ez a figura, aki sarkában egy kameramannal
a közvéleményt, az aktualitást, az egyidejű
jelen-létet és a nyilvánosság igazságát jeleníti
meg. A Pós-féle változat tömege helyett
többnyire ő kommentálja - mégpedig bravúros
módon az eredeti szöveggel - a történteket, a
Pokol Angyalainak tevékenységét, sőt a
koncerten (ahol Novák Péter, Magyarországon
Hobó után másodszor, elénekli a Sympathy
with the Devilt) élőben tudósít Meredith Hunter
leszúrásáról. A technika ekkor bizony már az
öbölháborúé. A pusztulás is.

Itt a vizionáló-emlékező Esztert nem Nyilas
Madár, hanem egy Halálmadárnak nevezett lá-
tomás kísérti. A Pokol Angyala és a Madár azo-
nossága így nem a náci őrület amerikai feléledé-
sének és terjedésének, hanem a völgyben, a vi-

lágban fenyegető halálnak a jóslaterejű képi
megfogalmazása.

Ez a jóslat a szemünk láttára válik valóra. A
dokumentaritás elvéhez ragaszkodva a Fiú a
színpad előterében döfi le Józsefet, aki karjaiban
tartja már halott szerelmét. Körbeveszi őket a
társak tömege, és a „vörös farok"-induló helyett a
„Madarak jönnek" lesz az utolsó dal. (Termé-
szetesen azonos a „Valaki mondja meg" című-
vel.) Mindenkire ráborul a halotti lepel. Atom-
bombafelhő? The rest is silence.

A szövegkönyv csak nyersanyag

Számos egyéb - többnyire negatív - kitétel
mellett laza halmaznak neveztem a Popfesztivál
eredeti szövegkönyvét. Ez a lazaság természe-
tesen működésképtelen a színpad feszes való-
ságában; ezzel kell (elég reménytelen) harcba
bocsátkoznia minden hagyománytisztelő elő-
adásnak. Ugyanakkor ez a tulajdonság paradox
módon a szövegkönyv legfőbb értéke is. Azt
mondhatjuk, nyitott mű, az ecói értelemben, s
ennek révén válik potenciálisan jó előadások
nyersanyagává. Ha egy színház felismeri, hogy
ebből még lehet (vagy kell) valamit csinálni,
amint az 1995-ben Zalaegerszegen vagy Veszp-
rémben történt, akkor megtette az első (ismét-
lem: szükséges, de nem elégséges) lépést a jó
előadás felé. A szövegkönyv nyersanyagot kínál
az új színjátszási szokások és divatok hatását
követő előadástechnikákhoz. 1973-ban újszerű-
nek a nyíltan agitatív, pódiumjellegű színház for-
mai külsőségei számítottak. Amit tudni lehetett a
Living Theatre vagy Eugenio Barba elképzelése-
iről, azaz amatőr színjátszásban azonnal megje-
lent. Az első bemutató fontos érdeme, hogy (a
szövegkönyv lehetőségeire támaszkodva) a
profi színház gyakorlatát az amatőr mozgalom
elméletével vegyítette.

Déry-Pós-Presser-Adamis Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról című alkotása sikerda-
rab. Nemigen lehet annyira elrontani, hogy a ze-
ne ne tessék. Erre a darabra úgy megy el a kö-
zönség, mint a Csárdáskirálynőre: zenét akar,
látványt akar. Ezenkívül jogos igénye lehet egy
koherens történetre, amely értelmet ad az
egésznek. Ha az utóbbi hiányzik, az egyáltalán
nem zárja ki a sikert: Honthy Hanna is bárhol,
bármikor vastapsot kapott a „Hajmási Péterrel".
Ha azonban egy színházi közösség felújítás he-
lyett előadást akar létrehozni, el kell végeznie a
dramaturgiai értelmezés és átformálás igen ko-
moly munkáját. Ha ez nem történik meg, akkor
nem éri meg a fáradságot és a költséget elmenni
a színházba. Tegyük fel otthon a lemezt.

A veszprémi Petőfi Színház 1995. november 27-én rendezett ankétján
elhangzott előadás átdolgozott szövege


