
 KRITIKAI TÜKÖR 

Az Asbóth utcai színpad ütött-k
jönnek annyira kapóra rendező
Alföldi Róbertnek. Semmi tak
Banditákat erre a térre talá
romantikus hangzású Harami-
ák mögött álló alcím is árulkodó
választott műfaji meghatározás
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szakot, véres toroknyiszálást -, hanem arról, hogy
Schiller nemtelen utakon tévelygő, de saját
igazukban többnyire rendíthetetlenül hívő, szen-
vedélyes hősei egy értékvesztett, sötét világ egy-
szerű gazfickóiként vagy beszámíthatatlan fana-
tikusaiként állnak előttünk. Aki pedig véletlenül
nem gazember vagy közveszélyes őrült, az szán-

R B Á N BALÁZS

RA, FÖLDI HULLA
opott falai ritkán
nek, mint most

arás, cicoma; a
lták ki. Bár a

, a szabadon
még fontosabb.

Alföldi valóban akciót rendezett Schiller drámá-
jából, egy olyan sajátos „akciószínházat", amely-
ben az akciófilmeknek a schilleri szövegbe és
szituációkba pontosan beleillesztett kliséi szín-
padi formában jelennek meg.

Nemcsak magáról a fizikai akcióról van szó -
persze abból is láthatunk eleget: verekedést, erő

ni való idióta. A nagyság csak atomjaiban létezik, s
ezekkel az atomokkal is leginkább csak az „igazi"
gonosz bír. Moor Ferenc legalább nem áltatja
magát, tudja, hogy gazember, s ez a tudat
 meg az ezt automatikusan kiegészítő önirónia
 valamelyest a többiek fölé emeli. Szeretni per-
sze éppúgy képtelen, ahogy a többiek is; szere-
lemről, barátságról csak üres szólamok hangza-
nak el. Ezeknek Károly az igazi mestere - és
hasznára is vannak. Banditái a Cseh-erdőben
nem szeretetből, hanem retorikailag rendkívül
ügyes beszédének hatására mentik meg. Az ese-
mények előrehaladtával aztán egyre inkább hinni is
kezd saját szólamaiban, s így válik kiszámítha-
tatlan, életveszélyes fanatikussá, ezért öli meg
könnyedén Amáliát is. Nem mondhatnánk, hogy
ezzel pótolhatatlan veszteség érné az emberisé-
get; Schiller erényes, szenvedélyes hősnője Al-
földinél hisztis, bugyuta liba, aki leginkább ön-
magába, önnön illúzióiba szerelmes. Lénye úgy
hamis, ahogy van - még gyönyörű éneke sem
ajkairól, hanem egy magnóból szól, ő csak tátog
hozzá. Idejét legszívesebben a konditeremben
tölti, és idegesítően végiggágogja az eseménye-
ket. Nem sajnáljuk jobban a másik áldozatot, az
öreg Moort sem, aki nem a shakespeare-i Gloster
reinkarnációjának, hanem kisszerű, piálásba be-
lehülyült öregnek tűnik. Sőt, inkább ők reprezen-
tálják azt a világot, amellyel szemben a maga
módján mindkét Moor fiú küzd. Károly mind
nevetségesebbé váló világmegváltó terveivel és
fegyvereivel, az aljasabbnak tűnő, de őszintesége
és leplezetlen egoizmusa miatt természetesebb
és emberibb Ferenc inkább az eszével. 0, ha kell,
mosolyogva állja Amália záporozó pofonjait, s
amikor „bevadul", s meg akarja erőszakolni a
lányt, természetszerűleg kudarcot vall. Annál
jobban sikerül ez később Károly embereinek - bár
úgy tűnik, Amáliának meg se kottyan. No igen,
ebben a világban durvábbak az akciók és a
reakciók; a banditák ocsmányul beszélnek, és
torkokat nyiszálnak - akárcsak ellenfeleik. Me-
nekvés nincs: Károly nem kap lehetőséget arra,
hogy feladhassa magát; a még élve maradt ban-
ditákkal az előadás végén egy helikopterről le-
adott géppisztolysorozat végez.

Nem állítanám, hogy mindez nem Schiller
szándéka ellenében történik, de bizonyosan nem a
szöveg ellenében. Alföldi - és dramaturgja,

Horváth Lili (Amália) és Stohl András (Károly)
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László Zsolt (Ferenc) és Kránitz Lajos (Maxi-
milian) (Koncz Zsuzsa felvételei)

Rácz Erzsébet - nem hajt végre radikális változ-
tatásokat a szövegen. Sokat húznak persze (amit
mindenképpen meg kell tenni), Déry Tibor
fordítását mai kifejezésekkel és szófordulatokkal
modernizálják, hozzácsapnak jó néhány obszcén
mondatot - de a darab struktúráját nem változ-
tatják meg, lényegét nem írják át, nem forgatják
ki. Inkább csak kihasználják a szöveg gyengéit.
Mert a kamaszkorból épphogy kinőtt Schiller
műve jó példája annak, hogy a költő korábban
érik, minta drámaíró. A Haramiák gyönyörű lírai
részeket és meglepően sok eredeti gondolatot
tartalmaz, szinte minden sorából izzik a világ-
megváltás ifjonti szenvedélye, de a két
főszereplőt leszámítva csaknem minden alakja
megíratlan, kibontatlan vagy hiteltelen, az egyes
szituációk néha képtelenül kimódoltak. Alföldiék
éppen csak nem teszik meg azt, amit a nem
szöveg-, hanem eszme- vagy Schiller-központú,
minden-áron a feltételezett alkotói intenciót
követni igyekvő előadások megtesznek: nem
pótolják ki a hiányos helyeket, nem teremtenek
kauzalitást és konzisztenciát ott, ahol a szerző
ezt elmulasztotta, nem „mentegetik" a
szereplőket - ha például az öreg Moort csaknem
gyengeelméjűnek kellene hinnünk ahhoz, hogy
elhiggyük neki, hogy hiszi, amit hisz, akkor annak
is fogjuk hinni. Ez a nagyvonalú „mulasztásos"
módszer akkor is a hősök deheroizálásához
vezetne, ha az alkotók ezt történetesen nem is
akarnák.

De persze akarják. S innen tulajdonképpen
nincs is nehéz dolguk. Csak sok kis apró ötlet kell
hozzá, a térhez illő, a fény-árnyék viszonyokat
intenzíven variáló világítás, hatásos, néha fülsi-
ketítően dübörgő, néha romantikusan szárnyaló
zene, no meg olyan munkatársak, mint az Asbóth
utca kicsiny színpadára állványokból, olajoshor-
dókból és egyéb limlomokból kétszintes, minden
ízében és szintjében a Pokolra asszociáltató dísz-
letet összehordó Kentaur és a fekete-fehér vari-
ációiból kiindulva egyszerű, de fantáziadús ruhá-
kat kreáló Bartha Andrea.

Megbízhatóan egyenletes színvonalúak a szí-
nészi alakítások is. Karácsonyi Zoltán feltűnően
pontosan és erőteljesen formái meg két külön-
böző figurát, Kölgyesi György kedélyesen egyen-
súlyoz az öreg szolga megható hűsége és e
hűség esztelensége között, Bozsó Péter pedig
olyan hideglelős szuggesztivitással mutat be egy
machiavellista intellektust, hogy a néző szinte
sajnálja, amiért a szerző Spiegelberget idő előtt
kivonta a forgalomból. Kránitz Lajos és Horváth
Lili pontosan tudják: minél nyilvánvalóbb az öreg
Moor, illetve Amália korlátoltsága, annál érzékle-
tesebben bontakozik ki a rendezői koncepció -

harsányan teátrális játékuk ezt kitűnően szolgál-
ja. A koncepció persze leghangsúlyosabban a két
Moor fiú alakjában, azaz Stohl András és László
Zsolt alakításában nyilvánul meg. Stohl azokban
a jelenetekben igazán jó, amelyekben az indivi-
duum lassú szétesését, az elme elborulását kell
megjelenítenie, a fanatizmust indukáló hitet ke-
vésbé szenvedélyesen játssza el. Moor Károly
alakja így néha vérfagylalóan komikussá válik,
helyenként azonban még a deheroizáló szándék
által mindenképp megkívántnál is súlytalanabb
lesz. S ezt az érzést csak fokozza László Zsolt
nagyszerűen felépített Moor Ferenc-alakítása.
László a hosszú monológokból hátborzongató
humorú magánszámokat kerekít. Egy éles elme a
legabszurdabbnak tűnő gaztetteket gondolja
sorra végig, s igazolja mindet a maga logikája

szerint. Aztán szép lassan kiderül, hogy ez a
logika nem az ő szörnyszülötte: a kor és a körül-
mények diktálják. Ezért némiképp illogikus is
Ferenc összeomlása, de a színész ezt is hitelesí-
teni tudja. Magas szakmai színvonalú, rendkívül
eszközgazdag játéka szinte különválik a produk-
ció egészétől, miközben pontosan leképezi azt.
Jellemző, hogy Ferenc monológjaira többnyire
harsány kuncogással reagál a nézőtér. A gondo-
latok abszurditásukkal együtt is félelmetesek; az
abszurditás zárójelbe tétele, az önigazolási kísér-
letek kiiktatása, a könyörtelen egoizmus
leplezet-len felvállalása indukálja a nevetést. S
az, hogy érezzük: mindez valahol mégiscsak
játék. László Zsolt alakításának egészében
megvan az az önironikus gesztus, ami Alföldi
néhány hangsúlyosabb ötletében is.
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Ezek közül a leglátványosabb Moser lelkész
átváltoztatása. Pontosabban Moser helyett - Né-
meth Kristóf megszemélyesítésében - egy angyal
jelenik meg. A lelkiismeret-furdalással küzdő,
öngyilkosság előtt álló Ferenc tehát nem a
transzcendencia földi közvetítőjével, hanem ma-
gával a transzcendenciával vitatkozik annak lété-
ről, illetve nemlétéről. Angyalunk rágyújt, s elnéző
kajánsággal nevet hősünkön. S így tesz az
előadás végén is, amikor már mindenki lemészá-
rolt mindenkit (az eseményeket csak a két szolga
éli túl), s a színen hullák hevernek. Jóízűen röhög
rajtunk, csacska halandókon. S közben Schiller is
tetemre hívattatik: felcsendül az Örömóda. Égi
szikra, szent öröm, földi hulla - odaátról mindez
hallatlanul röhejesnek látszhat csak. Miért kéne
akkor nekünk itt és most sírnunk miatta?

Ez a teátrálisan (ön)ironikus gesztus jót tesz
az előadásnak. Főleg azért, mert meggátolja ab-
ban, hogy túl komolyan vegye és vétesse önma-
gát. Hogy látványosan kilépjen abból a teátrális
valóságból, amelyet oly sikeresen megteremtett, s
szuverén világértelmezésnek próbáljon látszani
azáltal, hogy a megjelenített szubkultúrát az ak-
tuális valóság domináns társadalmi csoportja-ként
mutassa be (mint ahogy ezt Alföldi előző
rendezésében, a szintén itt bemutatott A velencei
kalmárban megtette). Mintha az alkotók titkon
maguk is éreznék: a közhely bármely színházi
nyelven elmondva közhely marad - ésszerűbb és
rokonszenvesebb tehát magukat a közhelyeket
kinevetni. Másfelől el kell ismernem: bármennyi-
re hamissá és didaktikussá tette is számomra a
fent leírt gesztus Alföldi előző munkáját, erőt és
nyomatékot mégiscsak ez adott neki. Ennek híján a
Haramiák kissé súlytalanná válik. Pontosabban a
primer szakmai téten felül - melyet durván és
sarkítva így lehetne megfogalmazni: lehet-e Schil-
lerből akciófilmet csinálni? - más tétje nemigen
van. Hogy ez baj-e vagy sem, arra mindenki ízlése
szerint válaszolhat. Én valami olyasmit érzek most,
mint más generációkhoz tartozó rendezők kifo-
gástalan ízlésű, briliáns szakmai tudással meg-
valósított, de lényegileg üres (fél)kommersz ren-
dezései láttán. De ezzel együtt egy kicsit örülök is
annak, hogy a rendező letért egy általam zsák-
utcának tartott útról, s megállt egy kicsit pihenni a
kereszteződésben. Most már csak arra vagyok
kíváncsi, hogy innen merre indul el.

Friedrich Schiller: Haramiák (Banditák) (Budapesti
Kamaraszínház)
Fordította: Déry Tibor. A verseket fordította: Devecseri

Gábor. Díszlet: Kentaur. Jelmez: Bartha Andrea. Moz-
gás: Gyöngyösi Tamás. Banditadal: Sípos András. Dra-
maturg: Rácz Erzsébet. Asszisztens: Kákonyi Éva. Ren-
dező: Alföldi Róbert.

Szereplők: Kránitz Lajos, László Zsolt m. v., Stohl
András m. v., Horváth Lili, Bozsó Péter, Vranyecz Artúr f.
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gad egy, a szakirodalomban mára már jórészt
cáfolt álláspontot, amely szerint, mivel az antik
görög drámák bemutatóiról fennmaradt címlistán
(a pároszi márványtáblán) az Alkésztisz az i. e.
438-as év műsoránál három Euripidész-tragédia
(az elveszett Krétai nők, Alkmaión Phókiszban és
a Télephosz) után, az általában a
szatírjátékoknak fenntartott negyedik helyen sze-
repel, nyilván a könnyedebb hangnemű, mintegy
a tragédiák hangulatát ellenpontozni hivatott vi-
dám, helyzetkomikumra építő drámának kell len-
nie. m az Alkésztisz csak jelentős engedmények
árán feleltethető meg a szatírjáték műfaji követel-
ményeinek: se szatírokból álló kar, se pórul járó,
megcsúfolt gonosz (mint az Euripidésztől ránk
maradt, bizonyíthatóan szatírjáték Küklópszban).
Van viszont súlyos morális konfliktus (Admétosz
király életben maradhat, ha talál valakit, aki vál-
lalja helyette a halált), van halál (Alkésztisz a
színen, előttünk mond búcsút életének), van tra-
gikus összecsapás (agon: Admétosz és apja,
Pherész végleges szakításhoz vezető jelenete),
van mitikus hős (Héraklész, aki végül visszaszer-
zi a haláltól a férje helyett meghalt Alkésztiszt),
végül vannak istenek is (Apollón, aki hálából az
életben maradás lehetőségét adta Admétosznak,
és Thanatosz, a halál), csupa olyan elem, amely
mindenképpen a tragédia jellemzője. Akkor tehát
mi az Alkésztisz? Tragédia? Szatírjáték? Netán
komédia (hiszen végül minden jóra fordul, senki
nem hal meg, a házaspár boldog újraegyesülése
fejezi be a drámát)? Vagy talán valamiféle köztes
műfajjal van dolgunk: tragikomédia, melodráma,
netán operett volna? Mindezek a megoldások
felmerültek az utóbbi évtizedekben, de a
végeredmény szem-pontjából ez azt jelenti, hogy
a mindenkori szín-padra állítónak kell eldöntenie,
a dráma melyik rétegére helyezi a hangsúlyt, a
tragédia felé mutató motívumokra-e (Alkésztisz
önfeláldozására, Admétosz felelősségének
kérdésére, az apa-fiú konfliktusra stb.), vagy a
kétségtelenül meglévő komikus elemekre
(Héraklész részegeskedésére, a pozitív
befejezésre).

uripidész Alkésztisz című drámája talányos
mű. Még a műfaja sem tisztázott.
Szatírjáték- határozza meg a sepsiszent-
györgyi Tamási Áron Állami Magyar Szín-
ház szórólapja, s ezzel kritika nélkül elfo-

Mindkét felfogás védhető, játszható. A nyolc-
vanas évek elején volt egy emlékezetes kaposvári
Alkésztisz a szép emlékű boglárlellei templom-
dombon (Ascher Tamás rendezésében, a főbb
szerepekben Vajda Lászlóval, Koltai Róberttel,
Pogány Judittal). Ott a dráma komikumát is fel-
mutató tragédiát láthattunk, szélsőségesen ko-
mikus elemekkel (a palotából részegen előtán-
torgó Héraklész majdnem megerőszakolta az
Alkésztiszt kétségbeesetten gyászoló Szolgát,
szegény Thanatoszt tényleg megverte Héraklész
stb.), ugyanakkor például az apa-fiú konfliktus
minden tragikumát felmutatták, s Admétosz fe-
lelőssége, belső, tragikus vívódása is pontosan
megfogalmazódott.

Bocsárdi László radikális döntést hozott a tra-
gédia vagy szatírjáték kérdésében: fergeteges
komédiának rendezte meg a múlt évben Magyar-
országon (a kisvárdai színházi fesztiválon) már
bemutatott Alkésztiszt. Gegsorozatnak játsszák a
sepsiszentgyörgyiek Euripidészt, ami - nem győ-
zöm hangsúlyozni - teljességgel jogosult értel-
mezés, ha következetesen végiggondolt elemzés
eredménye. Bocsárdi és csapata jó munkát vég-
zett: élvezetes, pergő előadást látunk, remek öt-
letekkel, látványos díszletek között, pontos szí-
nészi megvalósításban. Feltétel nélkül vállalhatók e
megállapítások az első részre, míg a másodikra
egy idő után mintha elfogytak volna az ötletek,
meg-megbicsaklik a ritmus, s egyes szereplők -
elsősorban Pherész - jelenlétével nem tud mit
kezdeni az előadás.

Az eredeti szöveg jelentős változásokon esett
át (dramaturg: Sebestyén Rita): Apollón nyitó
monológja későbbre került - egyszeri hallás után,
úgy érzem, bele is írtak Euripidész szövegébe-, a
kar megszólalásai radikálisan csökkentek, néhány
szereplő az eredetihez képest eltűnt (a Hírhozó
Szolgáló és a Héraklészt etető-itató Szolga).
Ezenkívül természetesen gazdagodik a szöveg a
színészi rögtönzések, a nézőkkel folytatott
szóváltások következtében is. A komédiai
megszólalás kötelező velejárója a jellemek és
szituációk elrajzolása: a színészek ennek megfe-
lelően nehezebb feladatot kapnak, mintha „csak"
a szöveget kellene elmondaniuk. Szakács László
(Apollón) egy feminin piperkőc vonásaival ru-
házza fel az istent, aki időnként finomkodva veti
hátra fürtjeit, rutinosan igazgatja a mikrofont,

EURIPIDÉSZ: ALKÉSZTISZ


