
Színház

PilinszkyJános: Élóképek

Vándorfy László nem először vállalkozik az É/6
képek megrendezésére. Már maga a vállalkozás
is tiszteletre méltó: a rnű színrevitele nem kis
erőpróba, színésznek, színháznak egyaránt. Sőt

bizonyos fokig reménytelenül megoldhatatlan
vállalkozás is: realizálni, tárgyiasítani azokat a
.képeket·, rnelyeknek talán csak a lélek belső

színpadán van igazi terük. .. S melyeknek, az író
elképzelései szeríni is, a talányosság, az enigma
tikusság valamiképpen a lényegükhöz tartozik:
•Végül is egy színdarabnak, akkor is, ha valamiről

szöl, akkor is, ha sokkal konkrétabban szöl
valamiről, tehát tényleg egy élesen felvázolt
konfliktusról, problematikáról, akkor is, szerin
tem szükségszerűen enigmatikusnak kell len
nie." - vallotta Pilinszky.

Az Élőképek. noha első pillanatra szürrealista
víziónak vélnénk, valójában reális építőkövekből
- konkrét önéletrajzi emlékek cserepeiből

építkezik. Az Apácafőnöknő alakja, a katona,
maguk az élőképek. nyilvánvalóan konkrét gyer
mekkori élményeket, emlékeket testesítenek
meg; míg más figurák (az Ismeretlen állatok, a
Nagy öreg madár) szimbolikusan, stilizált formá
ban, általánosabb szinten fejezik ki a gyerekkor, a
gyermeki tudat lényeget, A gyermeki tudat és
világérzékelés - melyet a költő oly nagy becs
ben tartott - jelenik meg ebben a darabban: az a
tudatallapot. melyben még minden egyszerre,
együtt, egy időben van jelen és történik meg,
ahol még nem léptek életbe a felnőttvilág kire
kesztő és besoroló szabályai. Áll az idő, hiszen a
gyermek még nem érzékeli és racionalizálja az
idő múlását - számára csak az a bizonyos
.kinYÚjtott pillanat" létezik.

A veszprémi színház előadása mindenekelőtt

szép: Vándorfy barokkosan gazdag, dekoratív és
artisztikus színpadi látomást álmodott a színpad
ra. Minden megjelenő látvány-elem tökéletesen
kidolgozott és harmonikus: csodálatosak a jel
mezek (Rátkay Erzsébet invenciózus munkája);
a díszletek (Kulifay Tamás), gondosan kimunkált
a szereplők mozgásának koreográfiája. Minden
látvány- és hangzáselem tökéletesen és harmoni
kusan illeszkedik - a tárgyak, a fények, a mozgás
és a zene rendkívül hatásosan, s kivételes inten
zitással állnak a rendezői elképzelés szolgála
tíba.

714

Egyvalamit azonban mintha fölszíppantott,
fölemésztett volna ez a míndvégig izzó, elemi
erejű színpadi jelenlét: s ez pedig a gyermeki
principium. A gyermekkori pillanat, melynek
meg kellene mutatkoznia az előadásban, itt a
felnőtt módra érzékelt időfolyamat vásznára
vetül ki. Az előadás nem megmutat, hanem
magyaráz - nem elégszik meg a statikus dráma
szerkezettel, hanem a valahonnan valahova ha
ladás, a drámai rnozgas illúzióját kelti. Nemcsak
az előjáték képeire gondolok itt, rnelyben az
emberiség és a kereszténység alap-mítoszai, a
szenvedéstörténet egyes mozzanatai és kozmi
kus szimbólumok jelennek meg, hanem a Fiatal
Fiú és a Fiatal Lány szerepenek színpadí meg
oldására is. A betonkoporsóba zárt élő testek
látványa fölöslegesen oldja fel, teszi kézzelfogha
tóvá a mú egyik alapgondolatát - azt, hogy két
ember, két élőlény milyen nehezen tud csak.
kapcsolatot teremteni egymással. A mű befeje
zése valamiféle drámai kifejletet, .megoldasr" is
kinál: a Fiú és a Lány iszonyú erőfeszítéssel

kiszabadul a beton-zárkából, s az Örömóda hang
jai mellett elindulnak egymás felé ...

Az egész előadás tónusára, hangfekvésére az
ünnepélyes emelkedettség a jellemző, mely az
érzelmek és szenvedély magasreszültségének, az
intenzív színpadi jelenlétnek egyik kivetülése. A
gyermeki lényeget inkább kifejező, bensősége

sebb beszédhangot. a leeresztettebb hang
fekvest elsősorban az állatok: az Ismeretlen
állatok (Pásztor Edina, Antal Olga, Mészáros
Károly) és a Róka (Sashalmi József) rendkívül
szép, plasztikus megszólalásaiban véltem felfe
dezni. Kevésbé meggyőző volt számomra az
Apácafőnöknő (Tarján Györgyi) mesterséges
feszültséget árasztó figurája, valamint a Fiú és a
Lány (Körösi Csaba és Hullan Zsuzsa) szinte
hisztérikusari fölfokozott. a fizikai erőfeszítést

erősen hangsúlyozó jelenléte. (Ez utóbbi
természetesen a rendezői koncepció követ
kezménye.) Az Élőképek szereplői, Benczédi
Sándor és Oraverz Edit sokoldalúságukról tettek
tanúságot; ÚJbelyiOlga szép énekhangjával, Lang
Rudolfvitális temperamentumával tűntki. Illúzi
ót keltővolt a Nagy öreg madár figurája is (Éltes
Kond).

Végezetül ismét hangsúlyoznom kell: az Élő

képek veszprémi előadása igazi színhází élmény,
a Pilinszky-féle kotta egyfajta érdekes és gazdag
interpretációja. Csak sajnálható, hogy a pesti
Radnóti Színpadra felhozott előadás - melyre
épp nagypéntek estéjén került sor - a rnüutolsó
előadásavolt.
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