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Három bemutató
az Irodalmi Színpadon

Sajnálatos sztereotipia, hogy évek óta azzal kell kezdenünk az Irodalmi Színpadról
szóló beszámolókat, hogy „otthontalanságukra" utalunk. Az építőiparnak és
határidő-módosításainak bírálata nehezen
lehet témája egy színházi folyóiratnak,
ezúttal mégis engedtessék meg legalább
egy naiv csodálkozás: lakótelepek épültek
fel azalatt, míg a Nagymező utcai színház
rekonstrukciója még mindig vajúdik. Igen
reméljük, hogy az évadot már valóban
„odahaza" zárhatja a társulat, amelynek
munkáján változatlanul nem érződött az
albérleti státus.
A kevesebbet markolás - az őszi három
premier - sem annak tulajdonítható, hogy
a Fáklya Klub vendégeként szervezik
programjukat. Bölcs visszafogottságot
kell inkább látnunk benne, a csiszoltabb
és nehezebb produkciók műsorrá válását,
amely a pódiumműfaj megszerzett
tekintélyét hivatott tovább emelni.
Pódiumműfajt mondtunk, de korántsem értünk ezen egységes koncepciót. A
három premier más és más jellegű előadás, nemcsak kivitelezésében, hanem
alapszándéka szerint is. Jan Kross : Négy
monológja már-már inkább dráma, semmint pódiumműsor; a Volt egy férfi című
NDK-est afféle reprezentatív antológia,
amely az irodalmi műfajok gazdagságában is sokszínű bemutatásra törekedett,
míg a harmadik bemutató, a Vörösmartyévfordulót
köszöntő
Előszó
című
összeállítás az Irodalmi Színpad hagyományait kívánja folytatni.
Négy monológ

Már maga a témaválasztás is dicséretes.
Nemcsak a viszonzó gesztusért, ami Jan
Krosst, Az ember tragédiája észt fordító-ját
megilleti, hanem mert a magyarul már
többször is megszólalt kitűnő költő-írónak
a Négy monológ ugyancsak jelentős
alkotása. És egyben kísérlet is - méghozzá
sikerült kísérlet - az Irodalmi Színpad
számára: valami újat adni, valami többet,
ami eltér a már megszokottól, mondjuk ki
nyíltan - a sablontól. Felmerül persze
rögtön a kérdés, hogy nem visszakanyarodás-e voltaképpen a drámához - a
színpadtól a színházhoz -, hiszen a

négy monológ a maga egymásutániságában vérbeli színházi dialógus - bocsánat!
ne vétsünk a görög nyelv szabályai ellen:
tetralógot kell mondanunk. Akárhogy is
befelé szólnak a figurák, bárhogy is a saját igazukhoz keresik az érveket - több
ez, mint a modern dráma befelé forduló
hőseinek monologizálása: mindvégig
ugyanarról van szó, ugyanegy problémáról - mert a szó itt tényleg helyén van vagyis hogy próféta lehet-e valaki a saját
hazájában.
Nézzük talán az esemény rövid vázát.
Michel Zittoz, a XV. század második felének kiváló észt festője - flandriai tanulóévek és spanyolországi, majd hollandiai
és dániai sikerek után - visszatér szülővárosába, Tallinba (azaz Revalba, korabeli nevén). Korántsem várva várt jövevény azonban. Magánemberként azért
nem, mert mostohaapja féltve markolja
elsikkasztott örökségét, és hallani sem
akar egyezkedésről. De még kevésbé kívánatos a művész letelepedése: a képíró
és üveges céh középszerű mesterei és
kontárjai egzisztenciájukat féltik - s bizonyára joggal - a királyi udvarokat
megjárt festőtől. Ravaszdi sunyisággal
azt fundálják ki, hogy a céhszabályokat
kötelezővé teszik Zittoz számára is, azaz
meghatározott tárgyú mesterművet követelnek tőle, amelynek elfogadása vagy
el nem fogadása tőlük függ. S ami szerintük még valószínűbb, Zittoz a sértő
degradálást el sem fogadja, hanem rögtön
továbbáll. Két dolgot hagynak csupán
figyelmen kívül: Zittoz hirtelen fellobbanó szerelmét mostohaapja leányába amihez elkötelezett viszontszerelem is
járul -, továbbá a festő fölényes biztonságú nagyvonalúságát a szakmában és az
életben egyaránt. Zittoz nem képírásban
rója majd le inasadóját, hanem szoborban, meghökkentendő a kisügyeseket, és
egyszersmind kifogván a szelet vitorlájukból, már csak azért is, mert szakmai
ítéletükre lépten-nyomon apellál. De nem
kevésbé meghökkentő a témaválasztás
sem, amikor a sablonszentek helyett a
sárkányölő Szent Györgyöt választja,
bravúrmunkának és rejtett gúnynak
egyaránt. A modell persze önmaga lesz,
fegyvere vándorbot csupán, és a sárkány
is csak „jelzett" figurája a kompozíciónak. Mert „mi közötök lehet nektek Szent
Györgyhöz . . ." - biggyeszti száját a
művész, a konformizmusnak és a
mesterségbeli tökélynek ez a remekül
formált ötvözete.
Az előadás a mostohaapa monológjával
indul, egy pravoszláv istentisztelet fél-

reeső oltáránál, ahol a minden hájjal
megkent, ugyanakkor művészi, illetve
műértői becsülettől mégiscsak áthatott
öreg mester Szent Lukácsnak gyónja meg
piszkos kis ügyeit, anyagiasságát.
Indulat, alamusziság, bölcsesség, humor
gyúrja egybe a darabnak ezt a kétségtelenül legösszetettebb figuráját, akit Mensáros László formálna meg nagyszerűen.
Azért a feltételes mód, mert Mensáros
szövegmondása, artikulációs pongyolasága tetemes károkat okoz a szerepnek.
Sajnos, a kásásan rekedt hangképzés egyre gyakrabban uralja ennek a kitűnő
művésznek produkcióit. Pedig a megformálás most is belülről jön, és „kikacsintásai" sem zavaróak, mert szólhatnak
akár Szent Lukácshoz is. A mostohaapát
úgy kapjuk, ahogy Kross megírta: megbotozni és ugyanakkor megcsókolni való
vén gazembernek.
A második monológ az ifjú leányzóé,
Zittoz szerelméé. A gyónás címzettje itt
Szűz Mária, akinek meg kell oldania a
leány szerelemváró boldogságát, akinek
épp úgy helyeslését és beleegyezését várja, mint az előző monológ Szent Lukácsét. Azért fohászkodik, hogy Zittoz
vállalja a megalázkodást szerelmük beteljesedéséért, az itt maradhatásért az inaséveket. Van valami „öröknői bölcsesség"
is ebben az önző-szerelmes duruzsolásban, sőt valami annál is több; talán nem
túlzás, ha kicsit még Solveig rokonának
is érezzük a középkori polgárlányt. Megformálója, Kútvölgyi Erzsébet számára
ez a halkított tónus mintha kissé idegen
lenne, s ezért a monológ is veszít vérbőségéből.
Hogy mit is tervez lényegében a céh
Zittoz, hogyan védekezik a középszerűség a lángész ellen, azt a céhfőnök magánbeszédéből tudjuk meg, aki éppen a
gyűlésre indul, és rideg-hideg otthonában
utolsó próbát tart elnöki expozéjából.
Keres Emil több mint meggyőző
alakításban villantja fel ezt a végső soron
inkvizítori magatartást, amelyben a józan
önvédelem és a közösség érdeke mit sem
számít - győz a kisebbrendűségi érzés.
S csak ezek után jelenik meg a színen
maga a festő, Michel Zittoz. Műtermében találkozunk vele, s ő az első, akinek
nincs szüksége „címzettre" a monológhoz. Ő nem Szent Lukácshoz és Szűz
Máriához beszél, még csak nem is képzelt hallgatósághoz, mint a céhfőnök;
belőle spontán buknak ki a gondolatok,
hangosan meditál és keserűn-gúnyosan
kuncogva összegez. Az előző három rész
- épp az elmondottak miatt - nem

lehet mentes a deklarációtól, Zittozé
valódi monológ. Magabiztos művész
csavarja ujja köré a kisszerűséget, és
dörzsölt diploma játszik a helybéli „okosokkal". Köpönyegét többször is megforgatja, a szó legszorosabb értelmében
(kitűnő rendezői fogás vagy írói lelemény,
ahogy Zittoz sétára megy, illetve hazatér),
kétkulacsosságról még sincs szó: a
művészi tisztaság és becsület és ebből
következőleg
egy
még
magasabb
esztétikum sértetlen marad. Mindezt a
hangosan gondolkodást, manőverezést és
sziklaszilárd helytállást Darvas Iván a tőle megszokott biztonsággal közvetíti és
teszi hitelessé.
Horváth Jenő rendezése pontosan azt
nyújtja, amit Jan Kross megírt, és szerintem ez a legtöbb. Fehér Miklós díszletei
és Meluzsin Mária jelmezei olyan couleur
locale-t teremtenek, ami a darab hiteléhez
feltétlenül szükséges, még akkor is, ha
mondandója túlmutat a cselekmény
időpontján. Rab Zsuzsa fordításáról pedig
csak annyit: méltó eddigi életművéhez;
igazi költő tolmácsol igazi költőt.
Volt egy férfi
Az NDK irodalmának szentelt program nem alkalmi, hanem repertoárműsor - nem
tartozik az Irodalmi Színpad sikeres
produkciói közé. Pedig nem érdektelen
vállalkozás az ilyetén módon összeállított
antológia: az eddigi sokat markolás helyett
négy szerzőt vonultat fel egy-egy művel,
illetve részletkiragadásokkal. Ennyiben
feltétlenül követendő példát látunk a Volt
egy férfi koncepciójában. A válogatás és a
dramaturgiai felépítés (Gelléri Ágnes
munkája) úgyszintén meggyőző, annál is
inkább, mert óvakodott az elkoptatott
szövegektől; jó-részt „első kiadásban"
kerülnek elénk a művek.
Hogy akkor hol a hiba?
„Távlatok, álom, valóság és bölcsesség"
a címe az első résznek, szerzője pedig a
nálunk is jól ismert - és méltán népszerű Franz Fühmann. Noha könyve, a Huszonkét
nap avagy az élet fele még nem jelent meg
magyarul, az elhangzott részletek mégis
ismertek lehetnek a Nagyvilág jóvoltából.
Számunkra különösen érdekes a költőírónak ez a budapesti reflexiófüzére,
hiszen a külföldi látószöge mindig új
élményt ad a benn-szülöttnek is.
Hihetetlen gazdagság a Fühmanné:
világnézeti biztonságát költői vibrálás
szövi át, barátságához fanyar humor társul,
a stílbravúrt az egyszerűség

szólaltatja meg, és ellágyulásai mindig
férfias vallomások. Nos, ezt a Fühmannnál „leglényegi" férfiasságot kellett hiányolnunk Vallai Péter tolmácsolásából,
aki édeskéssé és puhává tette a szöveget.
Feltétlenül a rossz szereposztás a kárhoztatandó, és nem is ebben az egyetlen
szituációban.
Mindenképpen Bozó László rendezését
dicséri az est második programjának,
Heiner Müller: Horatius című egyfelvonásosának színpadi megjelenítése. Az
uniformizált, egyazon maszkú tömeg
(kórus) ítélkezik Horatius fölött, aki a

Curiatiusokon vett győzelmével ugyan
hős, de húga szükségtelen megölése révén
gyilkos. Az ókori történet adaptálása
időtlen mondanivalót közvetít, s az
ítélkezés dialektikáját formálja törvénybe. Tételes dráma, amit kiválóan
summáz az egyetlen maszk nélküli szereplő, a narrátor Berek Katalin. Orgánuma
mindvégig szinkronban van a cselekmény
felfokozottságával. Kétség-kívül az est
legjobb produkciója a Horatius.
Johannes R. Becher magyarul kiadatlan
naplórészletei - az életmű feltétlen

Darvas Iván mint Zittoz, a festő a Négy monológ előadásában (Irodalmi Színpad)
(MTI fotó - Keleti Éva felvétele)

egységessége ellenére - nem tudtak
összeállni
a
műsorban.
Az
előadóművészek
igyekezete
sem
teremtette meg ezt a kívánt egységet, és a
filmvetítések inkább zavarólag hatottak,
semmint illusztrációnak. Jóval a kívánt
terjedelmen túl húzódott az interpretálás,
és a zenei részek sem tudták felfrissíteni.
Rolf Schneider sem ismeretlen szerző
Magyarországon. Johanna szentté válása
című drámája a szerkesztés egyik érdeme.
A kivitelezés mégsem az, annak ellenére,
hogy három kitűnő alakítással is találkozunk : Pécsi Ildikóéval - akiről a továbbiakban még lesz szó - Jonanna szerepében, Dőry Virágéval - bájos életrevalósággal formálja meg az affekta-hisztis fiatal apácát -, valamint Császár Angéláéval, aki a legnehezebb szerepből
kovácsol életteljes figurát: ő az a parasztlány, aki Johanna nyomdokait keresi
zarándokútján, s akivel a Jeanne d'Arc-i
gondolat tovább élhet. Miről is van szó ?
Johanna nem halt meg, elzárva él egy
kolostorban, annak idején mást égettek el
helyette. Inkognitóját természetesen nem
fedheti fel a látogatók előtt, csak a
főnökasszony engedélyével, aki börtönének épp úgy őre, mint a féltékeny nővérsereg, akiket nem utolsósorban asszonyi
hiúságukban is sért Johanna múltja és
szépsége. Amikor Thérčse, Johanna földije vetődik a kolostorba, és a Jeanne
d'Arc-i levegő frisseségét rejti áhítata
mögött, a főnöknő felfedi Johanna kilétét, így vélvén deheroizálni a népi hőst,
és eleve kudarcra ítélni a parázsló indulatokat. Thérčse még így sem törne meg,
Johanna szövetségest lel benne feltámadásához, ám ekkor jön az életfogytiglani
ítélet: a szentté avatási bulla. Johannát
„felfelé buktatják", minden lehetőségétől
megfosztva ezáltal.
A darab nem szűkölködik komikus
szituációkban, ezek azonban sokkal inkább tragikomikusak; és itt csúszott el a
rendezés: eltolta a drámát a vicc irányába. Az eredmény az lett, hogy sem groteszket, sem tézisdrámát, de még egyértelmű burleszket sem kaptunk, hanem
valami felemás dolgot, ami sem nem
színpadi, sem nem irodalmi.
Előszó

Régi adósságot törlesztett az Irodalmi
Színpad, felhasználván a Vörösmartyévfordulók aktualitását: Gáspár János
rendezésében - amint azt az alcím is mutatja - „Verskoncerti"-tel tisztelgett a
költő emlékének. S jóllehet az életmű
„tananyag"-részét kaptuk, mégsem ítél-

hető fölöslegesnek ez az összeállítás. Már
a bemutatót is nagy számban tekintették
meg a középiskolás és annál valamivel
idősebb korú fiatalok, akiknek Vörösmarty nagyon friss emléke kell hogy legyen, s akik ennek ellenére - vagy éppen
ezért - igénylik a megszólaltatást.
Megszólalt-e Vörösmarty? A kérdésre
csak úgy tudok felelni, ha az előadóművészi teljesítményeket veszem alapul.
Már utaltunk rá, hogy nem ritka jelenség a
rossz „szereposztás" az Irodalmi Színpadon. Ez annál is feltűnőbb jelenség,
mert az Irodalmi Színpad - amint programjában többször hangsúlyozta, s számos produkciójában (ebben is) bizonyította - az ország valamennyi előadóművészének otthona kíván lenni. Tehát a
legszélesebb stáb áll rendelkezésére. Ezek
után pedig nehéz az előadóművészt hibáztatnunk, ha egyik-másik költő vagy
író tolmácsolása számára idegen és megoldhatatlan feladat. A felelősség a rendezőt terheli, nyilvánvalóan.
Amilyen üde és szellemes alakítást
nyújtott Dőry Virág a Schneider-darabban, olyannyira idegen számára Vörösmarty veretes stílusa. Madaras József előadásában a műsor címét adó és az estet
indító Előszó épp oly elhibázott produkció
volt, mint A z élő szobor vagy a finálé-ként
elhangzó Szózat. A fiatal Kertész Péter
pedig szinte megsemmisült a mondandó
súlyától.
Néhány „alakítás" azonban nemcsak
megmentette a műsort, hanem végső
eredményében is sikeres produkcióvá
avatta. Az első Bessenyei Ferencé, aki
abban a szerencsés helyzetben van, hogy
már orgánuma is kedvez a Vörösmartyversek tolmácsolásának; ő azonban ennél
sokkal többet tett: megszólaltatta a legnagyobb magyar romantikust, hitelesen,
megrázóan és - hadd használjuk az elcsépelt jelzőt ezúttal jogos helyén - drámaian. A z emberek gondolatilag alátámasztott kétségbeesése, a reménytelenségnek hátborzongató paroxizmusa éppen
azzal a minden feleslegest levető előadással borzongatott, amit Bessenyei
nyújtott. A Gondolatok a könyvtárban
indulati átcsapásai és erkölcsi imperatívuszai mintegy a helyszínen fogalmazódtak meg. Külön élmény volt A merengőhöz
előadása; a zsebre tett kézzel kisétáló
Bessenyei azzal a „hinterlanddal" szólította meg a nézőt, amit a költeményre a
kritika és az irodalomtörténet cáfolhatatlanul ráragasztott: az arany középút
édeskés filozófiája mégis - és éppen úgy kapta meg helyét a költő művének egé-

szében, egyszersmind modernre fordítva a
szöveget.
A másik élményszámba menő interpretálás Pécsi Ildikóé. Úgy érzem, nem
kellőképpen méltányolt ennek a széles
skálájú művésznőnek a talentuma. Nem
első eset, hogy a pódiumon kimagaslót
nyújt, és ő az, aki legpregnánsabban bizonyítja a drámaiság létjogosultságát is a
műfajban. Nem egysíkú feladatot oldott
meg, amit már a három cím is bizonyít:
Laboda kedve, Az monológia a Csongor és
Tündéből, valamint A sors és a magyar
ember. Itt aztán minden van: évődés,

filozófia, magány, tragikum, gúny, irónia, csakazértis, fásultság. . . És egyetlen
hang nem sikkadt el, egyetlen gondolat
nem maradt terméketlen.
Hogy Latinovits Zoltán közreműködését a Vörösmarty-esten ezúttal nem elemezzük, annak tiszteletünk az oka. A
nyilvánvaló indiszpozíció okozhatta,
hogy A vén cigány szöveghibáktól és kihagyásoktól hemzsegett - bár még ebben a
megformálásban is felizzott Latinovits
nagy tehetsége. Talán ha nem is-merjük
a verset.. .
*
Summázatként két dolgot emelnék ki. Az
egyik az a törekvés, ami a Négy
monológban kapott szót, és jelzésszerűen
ott volt az NDK-esten is: tudniillik a
kevésbé széttördelt műsorok térhódítása
a pódiumon. Feltétlenül olyan kísérletnek érzem, ami frissítést jelent, és amitől
nem kell félteni a pódiumjelleget sem. A
hagyományos műsorok megtartása persze nem mond ellent mindennek, sőt a
palettát gazdagítja.
Másik észrevételünk a már említett
szereposztás. A legjobban szerkesztett
műsort is kudarcba viheti a hamis hangvétel, nem beszélve arról a károsodásról,
amit a művész számára jelent. A gondos
mérlegelésnek kell találkoznia az önismerettel és teherbíró képességgel. A jó válogatás már fél garancia.

