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KIRÖPÜLÉS ELŐTT

VIZSGADRUKK

AZ ÓDRYN

Székely Gábor rendezőosztálya negyed-éves,
a hat növendék tavaszi vizsgája elvileg nagy
jelentőséggel bír: az eddigi zártkörű vizsgák
után közönség elé lépnek munkáikkal, és
mivel az ötödév legfőbb feladata egy „külső"
diplomarendezés, így egyúttal arról is
számot adnak, meddig jutottak főiskolai
tanulmányaik során. A kívülálló tehát azzal a
várakozással ülhetne be ezekre a vizsgákra,
hogy egy új rendezőnemzedék teszi le
névjegyét, mintegy „kiröpülés előtt"; ez
azonban valójában egyáltalán nincs így. Szó
sincs nemzedékről, hat teljesen különböző
emberről van szó, nem nagyon lehet rájuk
fogni semmilyen közös vonást, és ez így is
van rendjén, esetleg csak a művészeti élet
dögevői sajnálkozhatnak, akik folyton
kimutatni- és megideologizálnivaló után
kajtatnak. Mivel rendezővé érni nem öt évbe
sűríthető folyamat (a növendékek már
előélettel kerülnek be, és a diploma még nem
egyenlő azzal, hogy valóban kész rendező
valaki), ezért az osztálytársak a maguk külön
útjainak vagy inkább útkereséseinek nagyon
különböző szakaszában járnak, tehát nehezen
vethetők össze egymással. Ráadásul a
szabadon választott feladat két ártatlannak
tűnő kitétele is alaposan megszórja a
mezőnyt: az Ódry Színpadon kellett
egyfelvonásost rendezni. A főiskolai
kisszínháznak rendkívül előnytelen a tere,
mostanság már az előszínpadhoz is újabb
előszínpadot ragasztanak, és minden egyéb
trükköt bevetnek, hogy „lejöjjön" az előadás
a színpadról, de ha a rendezőjelölt nem
valami szerencsés dísz-letet választ, mindjárt
az első lépésnél nagyon megnehezíti a saját
dolgát. Ezenkívül a vizsgázók közül többen
talán kevesellték az egyfelvonásosok
mélységét, lehetőségeit (a műfajnak
kiveszett a kultúrája mifelénk), és hosszabb
műveket nyírtak rövid, sportos fazonra, míg
mások a „szimplább" egyfelvonásost belülről
próbálták meg felpumpál-ni. Mindenesetre a
hat választás közül egyik darab sem látszik
visszaigazolni a belé vetett bizalmat.

M I T C S I N Á L
A K O N G R E S S Z U S ?

Nehezen tudom elképzelni például, hogy
Dézsi Szilárd mit akart Ödön von Horváth

darabjától vagy inkább darabocskájától.
Mivel a mű egyes elemeivel kapcsolatban
nem döntötte el, hogy mit vesz komolyan és
mit nem, semmi sem igazán nyomasztó
vagy igazán nevetséges az előadásban, ettől
viszont elérhetetlen messzeségbe kerül a

vélhetően kitűzött eredeti cél: mosódjon
egymásba a két minőség. Biztató árnyjá-
tékkal kezdődik az első jelenet, de aztán a
bohózat megfeneklik, pedig ha a helyze-
teken és verbalitáson egyaránt alapuló
humoros történéssor nincs levezényelve,
akkor nincs mit kicsavarni, megakasztani,
transzponálni a komorabb betoldásokkal.
Unalmasan komolykodó az előadás, nem
teremt az alapvetően blőd történethez egy
kikacsintásokkal preparált világot. Erős
szöveg a Mit csinál a kongresszus? a maga
feszes dialógjaival, visszatérő motívumaival
(szimpla kávé-dupla kávé, jó ember-rossz
ember, becsületszó), ezek sokkal több
stilizált játékot bírnának el, és szólhatna is
valamiről a darab (ha már ezt választja vala-
ki, és ügyesen húzza meg, mint Dézsi is
tette), persze nem a prostitúcióról, hanem
arról a torokszorító viszonylagosságról,
amit például a jugoszláviai eseményekkel

kapcsolatban is tapasztalhatunk: emberi
értékek védelméről szólnak a hivatalos
szónoklatok, de az események menetét
kőkemény hatalmi és üzleti érdekek
határozzák meg, és hiába látod, hogy
átverés az egész, nem tudsz mit tenni.

Várnám, hogy az orrom alá dörgöljék ezt a
mindennapi irracionalitást, ám ehelyett néha
balsejtelem fog el: talán arról akar szólni az
előadás, hogy tehetnek-e az utcalányok a
saját sorsukról? De ha elhessegetem ezt az
elkeserítő gondolatot, akkor is ugyanazt
látom: meglehetősen jellegtelen díszletben
egy túlságosan kiszámítható előadást, amely
kis hatásfokkal, bátortalanul absztrahál,
pedig példázatszerű szöveggel dolgozik. A
szereplők hús-vérnek színtelenek, bábfi-
gurának nem elég harsányak. Pelsőczy
Rékát szuggesztív színpadi jelenléte fő-
szereplővé avatja, mellette inkább csak
megbízhatónak tűnik Huszár Zsolt és
Horváth Virgil, előbbi poentírozással, utób-
bi mozgáselemekkel igyekszik meghaladni
a szövegfelmondást, de egyikük sem túl sok
meggyőződéssel teszi.

Márkó Eszter (Kisasszony), Pelsőczy Réka (Luise) az Ödön von Horváth-darabban
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D O N P E R L I M P L Í N És
B E L I S A S Z E R E L M E A
K E R T B E N

Bodnár Zoltán még a H betűig se jutott el a
könyvtári polcon, már a G-nél ráakadt
García Lorca költői finomságú miniatűrjére,
ám ezzel a jellegzetes törékenységgel nem
sokat bíbelődve a darab ürügyén irdatlan
szcenikai machinációkba fogott. De hiába a
nagy apparátus, ha a hátunkon mégsem
futkos a hideg a végére: mibe kapaszkod-
junk, ha a látszat valóságként képes funk-
cionálni még a szerelemben is? Szintén
ígéretes a kezdés: a koboldok és a hozzájuk
hasonlóra maszkíro-
zott zenekar könyvek-
kel telerakott, kétszintes
díszletben van-nak
elhelyezve, ennek
azonban a későb-
biekben semmi jelen-
tősége, esetleg időn-
ként némi hatásvadá-
szat okából könyv-
lapokat hullajtanak alá.
Maga a szöveg valami
mesketedeklamációban
szólal meg; dekoratív
hangzásban, ám
különösebb értelmezés
nél-kül vezetődik elő a
lorcai szürreál-rokokó.
Kapunk viszont bőven
élőzenét, trégeren
mozgatott reflektor-
napfelkeltét és a finom
kis kobold-betét helyett
valami égszakadás,
földindulást
lángcsóvával,
füstgéppel, pásztázó
reflektorokkal, rap-
szövegeléssel, meg ami
belefér. Don
Perlimplín-nek, en-
nek a nagyszabású
skizofrénnek, a szenvedélyt elkésetten
megélő örök gyereknek a lélekbugyrairól
keveset tudunk meg, a színészi játék
többnyire alibi szöszmötölés-ben merül ki.
Viszont jól sikerült például a nászéjszakai
ügyetlenkedés: Szűcs Kriszta igazi
ősnőstény, Végh Péter kellően aszexuális.
Utóbbi azonban nem bírja szusszal a
főszerepet, pont a tragikus végkifejletre
válik végképp színtelenné. Főiskolai elő-
adásnál mindig kérdés, hogy a színészhall-
gatókon kívül milyen arányban legyenek
vendégek az előadásban, és fontos-e egy
vizsgánál a „korhű" szereposztás. Ezúttal
Bodnár Zoltán kizárólag vendégekkel dol-
gozik, és érdekes színfoltja az előadásnak a
két „igazi öregasszony": Szakács Eszter és
Almási-Albert Éva.

P O U R C E A U G N A C ÚR

Moliére megpróbált annak idején tragédiát
írni, de nagyon nem ment neki. Megmaradt

becsületes, kétkezi komédiaszerzőnek, de
mivel 'rendkívül érzékeny író volt, aki
inkább akaratlanul, mint akarva „belegon-
dol" a felhasznált sablonhelyzetekbe, és
nem tudatosan ugyan, de belső okokat kutat,
ezért mindig van a vígjátékaiban valami
tragikus is. Egyszerűen olyan „jól van
megírva" a kigúnyolni kívánt típus, hogy
akár azonosulni is lehet vele. Akár. De nem
feltétlenül és kötelező érvénnyel: éppen a
csak felmerülő lehetőség az izgalmas az
egészben.

Itt van például Gömböc úr (az eredetiben
Pourceaugnac, és Rusznyák Gábor szöveg-
változatában a francia név szerepel), akivel

nagyon kegyetlenül elbánnak, holott ő
igazán nem akart rosszat senkinek, jó
szándékúan házasodni szeretne, arról meg
nem tehet, hogy nem szép és fiatal, ami-
lyennek illik lennie egy szerelmesnek.
Szinte már sajnálni lehet monsieur
Pourceaugnacot, hogy ilyen kegyetlenül
kibabrálnak vele, hogy így megalázzák.
Szinte. De jó alapos kiröhögés nélkül sajnál-
ni nem valami érdekes. Értetlenség fogadja
a közönség részéről, amikor Moliére
komédiája Rusznyák Gábor rendezésében
különösebb előkészítés nélkül komolykodni
látszik, és nem is elsősorban a hirtelenség
miatt, hanem a komikus alap hiányától.

Nincs stabilra összekalapálva az ősrégi
(és jól bevált) receptek szerinti vígjáték.
Félreértésfüzér helyett inkább csak magán-
jellegű poénok köré szerveződik a játék, és
ettől nagyon esetlegesnek hat: egy-egy
jelenet alaphelyzetét ad hoc jópofaságok
homályosítják el. Nem a poénok eklektikája a
probléma, hanem a stílusváltások meg-
munkálásának a hiánya. Egy nézőtérnyi
közönséget egész másképp kell közös

nevezőre hozni, mint egy büféasztalnyit,
hogy egyáltalán esélye legyen érzékelni:
mikor mi a vicc. Nem is arról van szó, hogy
minden tréfa mellé útmutatót kellene mel-
lékelni, de hát a szájbarágás és a zagyvaság
között elég széles sáv van, jól elférhetne
benne ez az előadás is.

Úgy tűnik, Rusznyák a főszereplő sze-
mélyével igyekezett biztosra menni, és
Magyar Attila már nem először bizonyult
kétélű fegyvernek. Karakterszínészből
alapvetően kétféle van: az egyik a szereplő
karakterét játssza, a másik a sajátját. Utóbbi
a komikus, a bohóc típusa, aki mindig
ugyanolyan, mindig önmagát adja, és a jó

bohócot nem is kell lebecsülni, mert nagyon
ritka, és nagyon nagy rá az igény. Egy
főiskolai rendezővizsga viszont nem a fix
figurás komikusok terepe; mivel azonban
Magyar Attila fegyelmezetlen (vagy fogal-
mazzunk úgy: zabolátlan) színész, ezért
gyakorta fajul odáig a dolog, hogy a
közkedvelt (és valóban nagyszerű) Fater
nyomatja az ő zabálni való imázsát, a jel-
legzetes hanghordozással és gesztusokkal,
míg körülötte a meglehetősen kusza díszlet-
ben meglehetősen arctalan szereplők sza-
ladgálnak. Hiába érezhető Rusznyák Gábor
részéről a szándék a vígjátékon való túl-
lépésre, ha maga a meghaladandó komédia
végrehajtása nem ér el egy színvonalat,
akkor nincs honnan elrugaszkodni.

W O Y Z E C K

Közismert klasszikust választott vizs-
gaanyagul Forgács Péter, inkább merész
húzással, mintsem biztonsági taktika je-

Somody Kálmán (Oronte), Kocsis Gergő (Sbrigani) és Balla Eszter (Julie) a Pourceaugnac úrban (Bartos Ádám felvételei)
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leként. A Woyzeck ugyanis nem darab,
Büchner nem fejezte be, és bár filológusok
hada készített különböző verziókat, azt hir-
detve, hogy rekonstruál, ez azért nem igaz,
mert nincs eredeti, amit helyre lehetne állí-
tani, Büchner nem jutott el addig, hogy
művével kapcsolatban bizonyos alapvető
döntéseket meghozzon, ezért fölösleges az ő
eredeti szándékainak aprólékos kutatása.
Nincs darab, csak egy rejtély: miért ölt
Woyzeck? (A kérdés látszólag többszörösen
meg van válaszolva, igazából viszont nyitva
marad: vesd össze Kosztolányi Édes
Annájával.) Villanások egy történetből;
rövid páros jelenetek alapvető élethelyze-
tekkel. Büchner Woyzeckje nem darab, csak
egy halom papír, amibe azért érdemes
beletúrnia egy vizsgázó rendezőnek, mert
erős, hatásos és egyszerű jeleneteket találhat
magának, testre szabható demonstrációs
anyagot. Ugyanakkor kockázatos is egy
vizsgázónak a Woyzeckhez nyúlnia, mert
pluszfeladattal terheli meg magát: szerke-
zetet kell létrehoznia, amire a fiatalon elhalt
szerzőnek már nem maradt ideje.

Forgács Péter szcenikai ötletek özönébe
fekteti energiáit, ahelyett hogy vagy igazán
tisztelné Büchner szövegét, vagy amúgy
rendesen meggyalázná. Az előadáshoz ké-
szült szövegváltozat jól átforgatja a büchneri
hagyatékot (átosztott szövegek, keresztbe
értelmezések, németül elhangzó részletek,
mi-egymás), és próbálja minél közelebb
hozni egy hétköznapibb stílhez, de
ugyanakkor meghagyja a német népdalok
maradványait és a temérdek bibliai utalást.
Az egész Woyzecket a Jelenések könyvének
motívumai szövik át. Nem állítom, hogy
ezeket nem lehet összehozni azzal a sok
lazáskodó dumával és trágársággal, amit
Forgács Péter használ, de neki itt és most
nem sikerült.

Rengeteg például az előadásban a fizikai
agresszió, ami felpörgeti a tempót, ugyan-
akkor viszont a rendező nem mond le az
áradóan lirizáló, intellektualizáló preszürreál
szövegekről, ami ahhoz vezet, hogy a
helyzet kényszerében a színészek elhadarják
és ezzel eljelentéktelenítik őket. Es Forgács
Péter nemcsak a nyelvi stílusokat halmozza
gazdaságtalanul, de például a háromrészes
díszlet (döntött porond, kovácsoltvas lejtő,
többszintes ócskavas építmény) egyetlen
részében is gond nélkül eljátszható lenne az
előadás. Vagy például Nagy Mari mint
vásári kikiáltó szólít meg minket az elő-
csarnokban, hogy aztán a színpad előterében
árván guggolja végig a cseppet sem vásári
stílusú előadást. Rozsdás vasak, kegyetlen
dobok, gézszerű anyagból készült ruhák,
ugrások, verekedések: jó durvára veszik a
figurát, és éppen azért nem ijedünk meg
tőle, mert olyan nagyon ijesztgetni akarnak.

Nagy Viktor mint Woyzeck szorgal-
masan fizikázza végig az előadást, de egy
pillanat sincs nyaktörő mutatványai közben,
amikor például az arcán látni lehetne
helyzetének elviselhetetlenségét. Marie-ról
mindössze annyi jutott eszébe a rendezőnek,
hogy egy nimfomán dög, és bár Fullajtár
Andrea, erotikus kisugárzásának köszön-
hetően, az előadás legjobb alakítását hozza,
nála sem látunk pregnáns döntési hely

zeteket (drámai szituációt, hogy iskolásan
fogalmazzak). Marie gyereke egy nyolc-tíz
éves kislány, és nem a történet szempont-
jából való logikátlanság ezzel kapcsolatban
a probléma, hanem az, hogy az előadás
színházilag képtelen igazolni a változtatást.
Néhányszor jól jön Marie-nak egy partner,
de legalább ugyanennyiszer útban van a
passzívból aktívvá avanzsált szereplő, nincs
vele mit kezdeni.

Woyzeck és Andres barátságát sem boncol-
gatja különösebben a rendezés, homoeroti-
kus színezetű kapcsolat lesz belőle, és visszá-
jára fordul a mostanában divatos színházi
tolerancia: éppen azzal lehet a legjobban meg-
alázni a homoszexuálisokat, ha nem ábrázol-
juk ugyanolyan mélynek az azonos neműek
szerelmét, mint a különneműekét, ha bármikor
bevethető bizarr effektté, dramaturgiai pótmeg-
oldássá alacsonyodik le. Valami rém szimpla
vulgárfreudizáció az előadás alaphangneme:
ostoba ösztönök céltalan tombolása. A világ
minden bizonnyal ilyen szörnyű, mint ahogy
Forgács Péter mutatja nekünk, csak éppen
sokkal, de sokkal érdekesebb.

Woyzeck egy macskát kerget, és Széles
Zita kiválóan játszik emberszabású állatot.
Marie tusakodás nélkül, ernyedten hal meg,
szinte elalszik, mikor a nyakát vascső fúrja
át. A végén látomássá terebélyesedik a kép,
ahogy egyre több szereplő van a színen, és
mindenki mániákusan próbálja megfogni a
jobb kezével a jobb könyökét. Lehetne még
sorolni Forgács Péter működőképes, sőt
szuggesztív ötleteit, amelyeknek az a közös
vonásuk, hogy a hatósugaruk nem terjed
tovább egy jelenetnél, viszont egyetlen
olyan „találmány" sincs, amelyik meg-
bízhatóan végig tudna vonulni az előadáson.

A Z O N G O R A

Füst Milánt lehet szeretni vagy nem sze-
retni, de ettől függetlenül tény, hogy nem
kifejezetten drámaírói alkat. Csak ha a most
tárgyalt vizsgaelőadásokat nézzük, akkor is
feltűnő, hogy a dialógtechnikája például
mennyire elüt az öt másik szerzőétől.
Kultúrák különbsége ide vagy oda, Füst
Milán építkezési elveivel, egész habitusával
messzebb van a többi öttől, mint azok közül
bármelyik a másiktól.

A zongora nem előadhatatlan ugyan, de
prózaírói fölfogásban van megírva (például
nem helyzetekre építi fel a jeleneteket,
hanem jellemek lépésenkénti kibontására),
és nem is a legérdekfeszítőbb Füst-mű, ezért
furcsa némileg Réthly Attila választása,
hogy miért mért magára a kelleténél ne-
hezebb feladatot, annál is inkább, mert két,
profi színházban vállalt rendezése között
teljesítette iskolai kötelezettségét, láthatóan
nem túl nagy elánnal. Viszonylag rutinosan
keresi, hogy mindig legyen valami érdekes,
legyen mit nézni. Zongorafedél-szerűen
(le)nyitható, trükkösen keresztülvilágítható
rács, a kereskedősegédek színvonalas akro-
batamutatványai, geghegyek. Hogy nehogy
elunjuk magunkat. De aztán mégis sok az
üresjárat. Réthly felfedezi a szövegben az

erre alkalmas utalást, és akciót csinál belőle:
agresszívat és/vagy humorosat, de min-
denképp hatásosat. Ettől az igyekezettől
aztán az akció többnyire elébe szalad a
szövegnek sőt gyakran agyoncsapja azt.
Elsikkad Füst Milán minden mélységes
emberismerete, jól fűszerezett nyelvi le-
leménye: marad a pőre cselekményváz, ami
meg nem valami erős, és meglehetősen
aránytalan képződmény.

Réthly Attila kizárólag főiskolás szí-
nészekkel dolgozik, erős maszkírozással
mintegy eltávolítva a szerepeket a játszók-
tól. Némelykor annyira eltávolítva, hogy el
se lát a szerepéig a játszó. Nagy Zsolt kapott
a kezébe egy botot, őszre sprayzték a haját,
de nem veszi a fáradságot, hogy a ráosztott
hatvanon túli figurából bármit is megmutas-
son. Ellenben Benkő Nórát szinte felsza-
badítja, hogy alig látszik belőle valami:
rengően kövér öregasszonnyá van preparál-
va, elváltoztatott hangon beszél, és ha vál-
tozatos színei nincsenek is, kiegyensúlyo-
zott alakítást nyújt. Búza Tímea, illetve
Rezes Judit hasonlóan megbízhatóak, és
már nem az első vizsgaelőadásban bizo-
nyosodik be róluk, hogy jó alkattal és jó
érzékkel rendelkeznek a finom groteszk-
séghez.

Az előadásnak azonban minden igye-
kezet ellenére sem sikerül meggyőzően
bizonyítani, hogy A zongora „elbírja" ezt a
megközelítési módot, a jobbára hányaveti
műviséget. A jelenetek szimpla perpatva-
rokká visszametszve elég érdektelenek, és a
veszekedési sablonok áradatában nehezen
lehet „levenni" a Füst Milán által ravaszul
adagolt információkat, pedig így éppen a
lényeg vész el: a valóság dermesztő
viszonylagossága, hiába sugall valami ha-
sonlót az előadás képi világa is. Füst Milán
darabjában van valami ibseni keménység és
összefogottság (a zongora mint központi
szimbólum, az események módszeres
visszafejtése), de Réthly rendezéséből csak
egy gyengécske egyfelvonásosnak látszik,
vala-mi pesti pletyka színre
alkalmazásának.

LILIOM

Ahogy Réthly Attila, úgy Schilling Árpád is
negyedéves létére már „élesben" végzett
munkái közé ékeli be a vizsgát, és ő valóban
masszív, készre megírt anyaggal kímélte
magát ezúttal: Molnár Ferencet vette elő, és
viszonylag biztos kézzel húzta egyvégtében
játszhatóra a Liliomot. Sercegő slágerek, a
háttérre vetített békebeli fotók, aztán ezzel
be is van fejezve a nosztalgia, a díszlet
semlegesre redukálva, a „ligeti" nyelvezet
pedig csak módjával van megjátszva, ahogy
ahhoz az óvatos elemeléshez illik, amellyel
Schilling ezúttal felemás siker-rel
próbálkozott. A belépő szereplők arca
bohócra festve, de az előadás előrehaladtá-
val a játékból egyre inkább kilúgozódik az
ez irányú stilizáció, sőt az igénye is,
megkérdőjelezve ezzel, hogy kezdetben
volt-e egyáltalán valami értelme. Egyedül a
már az előzőekben is dicsért Búza Tímea
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képes végig ugyanazt a finom bohócstílust
tartani, ő azzal a ritka adottsággal ren-
delkezik, hogy egyszerre nőies és clown-
szerű. Maga az előadás legalább három
részre hasad széjjel. Az elején a felütés a
folytathatatlan bohócstíllel, Liliom halálától
a végéig valami kapkodó stilizációsűrít-
mény, a kettő között pedig a Molnár-szöveg
a lehető legtakarékosabb eszközökkel,
komolyan vehetően, pontosan, giccstelen
érzelmességgel eljátszva. Megmutatkozik,
hogy milyen keserűen humánus és milyen
értékes szerző ez a bohém darabgyáros.
Megmutatkozik, hogy milyen precíz és éles
szemű rendező Schilling Árpád.

Ami az előadás közepén van (és az idő-

beli terjedelem nagy részét adja), az egy
nagy szerelem története, se több, se keve-
sebb. Két ember ragaszkodik egymáshoz,
pedig erre semmi oka sincs. Láng
Annamária a korábbi Schilling-előadásban,
a Baal-ban nagyszerűen kimunkált Sophie-t,
ha nem is fejleszti tovább, de szinten tartja,
és kiskutyahűséggel követi a dirmegő-dör-
mögő, agresszivitáshoz túl lomha Menszátor
Héresz Attilát. Annyira nem illenek össze,
és közben annyira összetartoznak. Két em-
ber drámája sok játékkal, de mégis taka-
rékosan-visszafogottan.

Schilling hagyja menni a maga ritmu-
sában a nagyszerű molnári dialógot, arra
ügyel csak, hogy ne édesedjen meg menet

közben, es sűrű jelentésű, pontszerű akció-
kat illeszt bele. Liliom akkurátusan húzza le
Julika bugyiját, hogy aztán a rendőr (Terhes
Sándor) egy sokatmondó pillantással
észrevehesse a földön. Az öregasszony egy
kenyérrel játssza be magát a színpadra, hogy
aztán önmagát tömören jellemezve Ficsúr
(Gyuriska János) néhány falatért az egész
veknit tönkretegye. Sűrű pillanatokat kap a
kés is, végül Liliom öngyilkosságát nem
imitálja a színész, csak a jellegzetes trikót
lyukasztja át, hogy aztán az ugyan-csak
műbalhés színpadi haldoklás helyett te-
hetetlenül üljön a padon, mozdulatlan
maradva holtában is.

Az önszúrással vagy Liliom halálával
akár vége is lehetne az előadásnak (legföl-
jebb Molnár mester fordulna meg a sírjában,
de neki nem árt a változatosság, unalmas
lehet negyvenhét éve mozdulatlanul), mivel a
rendező a darab további részével nem
nagyon tudott mit kezdeni. Schilling
egyrészt agyonhúzza a szöveget (a kezdeti
ráérősséget valahol be kell hozni), másrészt
lecsupaszította a mennyországot is, ami
valószínűleg csak a maga molnárian giccses
mivoltában adekvát. A kényszerzubbonyból
arra lehet következtetni, hogy Schilling a
mennyországot bolondokházának tételezi,
viszont egy kifejezetten ellenszenves
mennyország esetén elvész Liliom
„drámája".

Molnár a maga nehéz természetét, tett-
legességig hirtelenharagúságát írta meg
Liliomban, egyszerre érti meg és ítéli el,
saját magával küszködik. Ennek meg-
felelően az égi rendőrség szigorú, de igazsá-
gos a vagánnyal: Liliom pedig szeretne
megjavulni, megváltozni, de képtelen rá,
mert csak így lehet önmagával azonos. Ha a
menny csak egy diliház, ha elvesszük a
legitimitását a Liliomon számon kért erköl-
csöknek, akkor semmi oka rá, hogy tizenhat
év után visszatérjen a földre, ahogy egyéb-
ként nem is igazán érthető az utolsó jelenet
Schilling rendezésében, valahogy „leko-
nyul" az előadás vége. A túlvilágot nem
sikerül létrehoznia az előadásnak, hiába
erőlködik teátrális effektekkel, felrúgva
saját játékszabályait, és felhagyva az addigi
imponáló higgadtsággal. De hiába a purga-
tórium vörös reflektorai, a meztelen Liliom, a
férje nyakába ülve óriásbábbá változó
Marika, ha egyszer már elértük a véget -
ameddig a kezdetben megtalált stílus tartha-
tott - azzal, amikor, mintegy maga is cso-
dálkozva saját halálán, ott maradt tűnődő
ültében a halott Liliom a kispadon.

Bár Schilling Árpádnak ez a rendezése
nem érte el korábbi munkáinak színvonalát,
ettől még megmutatkoztak benne azok az
erények, amelyek alapján kijelenthető, hogy
művészi fejlődésében jóval előbbre tart
osztálytársainál: kiemeli a higgadt cél-
tudatosság, ahogy jelenetet épít, és az az
egyedülálló képesség, ahogy teljesítményt
tud kihozni bármelyik színészből. Erre a
rendezésére megint igaz, hogy minden ját-
szó jobb benne, mint amilyen szokott lenni,
jobb saját magánál.

Nagy Viktor (Woyzeck), Dévai Balázs (Andres), Nagy Zsolt (Egyik) és
Széles Zita (Másik) a Büchner-darabban
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S Z Á M A D Á S
V A G Y MŰALKOTÁS?

Mind a vizsgaelőadásokkal, mind az Ódry
Színpaddal kapcsolatban eldöntetlennek lát-
szik a kérdés. Jelenleg az Ódry mint kisszín-
ház nem versenyképes a budapesti színházi
életben, ugyanakkor némileg több vizs-
gateremnél. Lehet érvelni a nézet mellett,

artikulálni az elképzelést, mindenkinél
tényezővé válik egy tünetértékű jelenség: a
félelem az unalomtól. A fiatal rendezők
munkáiban kevés nyoma van a konok önin-
tegritásnak, ehelyett a görcsös rettegést
érezni, mintha a közönséget valamilyen
ostoba és rosszindulatú szörnynek képzel-
nék (ami annál is furcsább, mert egyetlen
színháznak sincs annyira "krémes" szakmai

ahelyett, hogy a színészi munkát kérnék
sokkal következetesebben és szigorúbban
számon a gyakran fegyelmezetlenkedő
szereplőktől.

LAJOS SÁNDOR

miszerint szakmai erejét prezentálandó, a
Színház- és Filmművészeti Főiskolától ki-
telhetne egy ennél sűrűbb és színvonalasabb
műsorral rendelkező stúdió. Ugyanakkor
védhető az az álláspont is, hogy a rátermet-
tebb végzősök már színházaknál kapnak
komoly feladatokat (és nem szabad
visszatartani őket, mert „élesben" lehet
igazán tanulni), a maradékot meg jobb nem
nagyon mutogatni. Tanácstalan tehát az
ember, hogy tulajdonképpen mit is várjon
egy vizsgaelőadástól. Kockázatos kísérlet
kell inkább, vagy egy kötelező gyakorlatsor
minél kevesebb hibaponttal való teljesítése?
Vad újítókat akarjunk látni, vagy a mestertől
ellesett apró szakmai fogásokat kérjük szá-
mon? Mindkét állásponttól tartózkodnék,
osszon érdemjegyet, illetve énekeljen meg
új nemzedéket, akinek ez a dolga, én csak
próbálnám az összbenyomásomat rögzíteni,
anélkül, hogy erőszakkal csokorba kötném a
hat vizsgázót.

Egészen biztos, hogy nem hat kicsi
Székely Gáborról van szó. Sőt, az elemző
alaposság tekintetében lehetnének éppen-
séggel epigonabbak is. Nem lehet ugyan
mondani, hogy nem végez mindegyikük ala-
pos munkát a szöveggel, sőt, mintha az
átszabások direkt reprezentálni is akarnák
az idevonatkozó tudást. A következő lépés-
nél azonban, amikor autonóm módon kéne

közönsége, mint a vizsgaelőadásoknak), aki
ha nem kap másodpercenként valamit ezer-
rel a pofájába, akkor nem is tudom, milyen
galádságot fog művelni: elkezd szotyolázni,
vagy fogja a távkapcsolót, és átvált egy
másik csatornára. Számtalan példát lehetne
hozni rá az előadásokból, hogy van egy fel-
vett iránya a jelenetnek, aztán mikor valami
nehézség támad vele, akkor egyből jön a
„kényszerstilizáció", odatesznek valami
érdekeset és hatásosat, egyetlen pillanat
alatt elfeledkezve az eredeti szándékról.
Nem azért vannak „modern" effektek az
előadásokban, mert ez a koncepció (vagy
hitvallás, vagy akármi), hanem mert a ren-
dezők nem bíznak magukban, a színészben,
a közönségben, egyáltalán a színházban
mint olyanban, és inkább akarnak érdeke-
sek, mint tartalmasak lenni.

A vizsgadrukk nem arra irányul, hogy
sikerül-e átadnom, egy színházi előadásban
kifejeznem, amit gondolok és érzek, hanem
arra, hogy elég pörgős, elég frappáns. elég
fogyasztható leszek-e. Es éppen az una-
lomtól való félelem miatti erőlködéstől
lesznek izzadságszagúak és tempótlanok az
előadások. Olykor már megmosolyogtató,
hogy ebben a kifejezetten rossz adottsá-
gokkal rendelkező színházban micsoda erő-
feszítéseket tesznek mindenféle szcenikai
hókuszpókusz érdekében a rendezőjelöltek,

ödön von Horváth:
Mit csinál a kongresszus?
(Ódry Színpad)
Díszlet: Sárdi Zoltán. Jelmez: Estan
Mónika. Zene: Kovács Áron. Rendező:
Dézsi Szilárd.
Szereplők: Huszár Zsolt, Ruszina Szabolcs,
Pelsőczy Réka, Márkó Eszter, Horváth
Virgil. Rajkó Balázs, Csányi Sándor, Gál
Kristóf. Rezes Judit, Tóth Péter.

Federico García Lorca:
Don Perlimplín és Belisa szerelme a kertben
Díszlet: Bátonyi György. Jelmez: Nagy
Viktória. Zene: Németh Attila. Koreográfia:
Kun Attila. Rendező: Bodnár Zoltán.
Szereplők: Végh Péter, Szűcs Kriszta,
Szakács Eszter, Almási-Albert Éva, Tóth
Anita, Huszár Zsolt.

Moliére:
Pourceaugnac úr
Szász Károly, Mészöly Dezső, valamint Kiss
Eszter nyersfordítása alapján. Díszlet:
Bartos András. Jelmez: Nagy Viktória.
Koreográfia: Kadala Petra. Rendező:
Rusznyák Gábor.
Szereplők: Magyar Attila, Somody Kálmán,
Balla Eszter, Nagy Ervin, Ónodi Eszter,
Kiss Észter, Kocsis Gergely, Dévai Balázs,
Vranyecz Artúr, Ruszina Szabolcs, Nagy
Zsolt, Szabó Zoltán, Pataki Ferenc.

Georg Büchner:
Woyzeck
Díszlet: Horgas Péter, Jelmez: Füzér Anni.
Zene: Márkos Albert. Rendező: Forgács
Péter.
Szereplők: Nagy Viktor, Fullajtár Andrea,
Dévai Balázs, Scherer Péter, Kalmár
Tamás, Szabó Győző, Nagy Mari, Nagy
Zsolt, Széles Zita, Juhász Orsolya.

Füst Milán:
A zongora
Díszlet: Bartos András. Jelmez: Horváth
Judit. Rendező: Réthly Attila.
Szereplők: Nagy Zsolt, Búza Tímea, Csányi
Sándor, Benkő Nóra, Lengyel Tamás, Rezes
Judit, Dolmány Attila, Szöllősi Tas,
Kelemen Zsolt.

Molnár Ferenc:
Liliom
Díszlet: Bartos András. Jelmez: Varga
Klára. Rendező: Schilling Árpád. Szereplők:
Menszátor Héresz Attila, Láng Annamária,
Börcsök Enikő, Búza Tímea, Vass György,
Gyuriska János, Terhes Sándor, Csányi
Sándor, Enyedi Éva.

Menszátor Héresz Attila (Liliom) és Gyuriska Sándor (Ficsúr) (Hekeli Rita felvételei)


