
nak hagyományait, a romantikus játék-
modort igyekezett követni. Elsősorban a
cselekvésre koncentrált, egymásra épülő
nagy történelmi tablókat rendezett. A
dráma költői nyelve, szépen zengő
jambusai így kevésbé érvényesültek.
Ennek az is oka, hogy a rendező elkép-
zeléseit a szereplőknek csak egyik része
valósította meg. Néhányan - a rendező
koncepciójának megfelelően - a hagyo-
mányos romantikus történelmi drámák
modorában, míg mások .közvetlen, hét-
köznapi, társalgási stílusban játszottak.
Mindezekből aztán furcsa stíluskeveredés,
sokszor zavar támadt. A rendező érdeme
viszont, hogy a színház mostoha műszaki
adottságait sikerült csökkentenie, a kis
színpadot ügyesen, a lehetőségekhez
képest maximálisan kihasználta.
Vízszintes síkban, oldalirányban mozgatta
a szereplőket, így a parányi játékteret
sikerült „megnagyobbítania".

Fényhatásokkal látványosan megoldot-
tak a szépen koreografált, jól megkompo-
nált csatajelenetek. Az előadás legszebb,
legemberibb - rendezőileg és színészileg is
legjobban megoldott - jelenete két katona
vitája. Egyikük megtudja, hogy ura Géza
herceg elárulására készül; fel-lázad, és
szembefordul társával. Az viszont az ígért
busás jutalomért kész el-árulni gazdáját.

A legnagyobb problémát az egyes sze-
repek értelmezésében a kellően át nem
gondolt, illetve végig nem vitt rendezői
koncepcióban látom. A dráma címszerepét
a vendég Vallai Péterre bízni súlyos
szereposztási tévedés volt. Salamon ha-
tározatlan, befolyásolható, gyenge kezű
uralkodó. Nem önálló jellem, cselekvésre
mindig más indítja. Tetteit felesége - akiért
rajong, és akinek képtelen ellenállni - és
tanácsadója, a ravasz, csel-szövő Vid
irányítja, befolyásolja. Ők azok, akik
bizalmatlanságot, viszályt szítanak a király
és a hercegek között. Az alaptalan
vádaskodás végül háborúhoz vezet;
Salamon elveszti trónját, de életével fizet
gaztetteiért Vid is. Salamon első-sorban
azért bukik el, mert nem elég erős és
határozott, gyenge a jót, az igazat
cselekedni. De legalább annyira áldozata
mások gonoszságának, mint a saját
gyengeségének.

Vallai Péter egész habitusa ellentmond
a szerep megkívánta tépelődő, habozó,
vívódó, önmarcangoló, kicsit hamleti
figurának. Ő saját nyilatkozata szerint sem
érzi magához közelállónak Salamon király
figuráját. Nem tudja kellően érzékeltetni
Salamon lelki tusáját, önmagá-

val önmagáért vívott belső harcát. Hi-
ányzik alakításából azoknak a váltások-
nak érzékeltetése, amikor sikerül kike-
rülnie felesége vagy tanácsadója bűvköré-
ből, és átgondolva tetteinek lehetséges
következményeit, jó irányba indul el, majd
„a tanácsadók" megjelenése újból letéríti a
helyes útról. Nem tudja ábrázolni kellően
a józan ész, az értelem és az érzelem
benne lejátszódó harcát. Nincs meg
alakításában a feleség iránti már-már
beteges, az őrülésig felfokozott rajongás,
az elvakult szerelem, az a démoni erő,
amely végül mindig rossz irányba
befolyásolja.

A dráma többi figurája sincs élettel
feltöltve. A színészek játékából hiányzik
az átélés, legtöbbjüknél a jellemrajz is
Cselekedeteik indítékai így tisztázatlanok,
megindokolatlanul maradnak, és ezáltal
hiteltelenek. Ez azonban már nem csak
színészi, hanem rendezői probléma is. Az
egész produkciót felépítetlenség jellemzi,
ami végső soron visszavezethető az
átdolgozás hiányosságaira is.

Jászai László alakítása állt legközelebb a
drámához illő játékstílushoz. Jól
érzékeltette László herceg szellemi és
erkölcsi fölényét, kiegyensúlyozottságát.
Szép, értelmező szövegmondása dicséretet
érdemel. Bede Fazekas Csaba a jó-
hiszemű, jámbor Géza herceg szerepében
már kevésbé volt meggyőző. Keveset
tudtunk meg erről a rokonszenves
hercegről. Játéka túlságosan is visszafo-
gott, a legkisebb indulatoktól is mentes. Ő

is nagyon szépen beszélt. Patassy Ti-bor
az egész drámát mozgató alattomos Vid
figuráját jól, kifejezően alakítja, de nem
formálta elég ellenszenvessé és
félelmetessé. Perédy László a tiszta szívű
öreg Ernyei nádor szerepét túltengő pá-
tosszal játszotta. Vid és közte valódi pár-
harc nem alakult ki.

Horváth Ibolya Ilonka szerepében
természetességével, kedvességével, eg yé -

nisége bájával, nagyon szép beszédével
aratott megérdemelt sikert.

Vörösmarty Mihály: Salamon (Győri Kisfaludy
Színház)

Rendezte: Szilágyi Albert, díszlet és jelmez:
Csonka István, zene: Dékány Endre.

Szereplők: Vallai Péter m. v., Bede Faze-
kas Csaba, Jászai László, Perédy László,
Patassy Tibor, Szűcs István, Zágonyi Zsolt,
Simon Kázmér, Gyukár Tibor, Forgács
Kálmán, Bajka Pál, Vámos Ica, Vennes
Emmy, Radnóti Kati, Horváth Ibolya,
Szabó Kati, Nagy Emil, Fáy László, Somlai
István, Delbó László, Barsy Géza, Karczag
Ferenc, Orth Mihály.

BELIA ANNA

Beckett a kaposvári
stúdióban

Beckett Godot-ra várva című színművét a
kaposvári színház stúdiószínpadán.
mutatták be, Asher Tamás rendezésében.
A stúdiószínpad fizikailag is „nézőközel-
ben" játszatja Gogó és Didi vergődését
remény és kétségbeesés, menekülésvágy
és tehetetlenség közt. Az előadás után
kiáramló közönség Godot-élménye nem a
többi színházi élmény közé kerül, ha-nem
azok közé az élettapasztalatok közé,
melyeket talán mindenki megél: előre
sikertelennek tudott változtatáskísérletek
közé, melyekbe mégis belemegy az
ember, optimista tudatlansággal bízva
egy egyelőre még nem látható önelren-
deződésben.

Beckett darabja nehéz színházi fel-adat,
mert a közönséget nehezen bírják
odafigyelésre nem-hősök. Estragon és
Vladimir nemcsak Godot-t várja, ha-nem
a hőssé válás lehetőségét is, és a
várakozás állapota ez a készenlét: egye-
lőre senkik vagyunk, közegünk a
banalítás, de lehet, hogy egyszer
fölakasztjuk magunkat; ha találunk hozzá
kötelet, ha kibír bennünket a faág, ha ...;
készen állunk, várjuk, hogy megfelelően
alakuljanak a dolgok. Az effajta szín-padi
figurák nemigen ébresztenek meg-szokott
közönségérdeklődést, szánalmat,
együttérzést, csodálatot, meghökkenést
vagy utálkozást, rettenetet és szorongást.
Egyetlen rendezői módszer látszik ered-
ményesnek, az, hogy a néző arra kény-
szerüljön, hogy saját drámájaként élje át,
amit lát. Azaz pillanatról pillanatra el-
induljon a fejében a saját életéről készült
képzeletbeli film és magnetofon-szalag
egy-egy jelenete, katartikussá gazdagítva
vele a színpadon látottakat.

Közhely ugyan, de a dolgok logikája
szerint idekívánkozik, hogy a Beckett-
alapanyag kiválóan alkalmas erre. Csak-
hogy ez az alapanyag ridegen és zárkó-
zottan viselkedik annak a kezében, aki az
abszurditás, a filozófiai értelemben vett
színházi, látszatlét felől próbálja
előadássá szelídíteni. Jóindulatúan nyi-
tott, simulékony azonban, ha a hétköz-
napi humanitás, az emberszabásúnak lá-
tott lét felől közelítik meg - ahogyan
Asher tette.



Így érzi a néző ,magáénak a becketti
állapotot, lesz ismerőse Estragon és
Vladimir, sorstársa Gogó és Didi. Így lesz
az emberi melegség, vagy kicsit pon-
tosabban a rendező érzelemgazdagsága a
már fogalommá vált abszurd dráma, a
Godot-ra várva színpadi megvalósításának
legalkalmasabb szervező elve. Így kap
fontosságának megfelelő hangsúlyt a darab
szemérmes lírája. Így válik az elő-adás
élménye élettapasztalattá.

Aki abszurd helyzetben van: a színész

A színész dolga, hogy eljátssza a szerepet.
Vannak-e szerepek a Godot-ban?
Milyenek? Azt már magyarázat nélkül is
elfogadjuk, hogy ennek a drámának a
szereplői nem hősök. A pozitív vagy ne-
gatív hős általában cselekvéssel viszi előre
a drámát, dönt, választ, ítél, s ezzel új és új

helyzeteket teremt, melyekben újabb
döntések, választások várnak rá. Az író
keresteti a drámai hőssel az új helyzeteket,
hogy fejlődjék a cselekmény, sokoldalúan
jellemződjenek az alakok, létrejöjjön a
konfliktus - felépüljön a közönség szeme
láttára a dinamikus írói világ. Beckett nem
helyzetekkel, hanem állapotokkal dolgozik.
A helyzet, melyet mára darab címében
röviden de pontosan és hiánytalanul
megad, a két fel-vonás alatt állapot lesz, a
Godot-ra hogyan várva állapota.

A néző csak ezt az állapotot látja. A
színésznek, ha Beckettet játszik, tudnia kell
olyasmiről is, amiről a nézőnek csak
sejtelmei vannak, amit a néző nem lát.
Olyan figurát játszik, aki jött valahonnan (a
néző csak azt tudja, hogy járt iskolába,
ismeri a Bibliát, lehet, hogy börtönben is
ült, hogy 1900 körül, amikor még volt
valaki, nem volt bátor ahhoz, hogy le-
ugorjék az Eiffel-toronyból, hogy egy-szer
beleugrott a Szajnába, bár ez nem biztos),
aki mögött múlt van, de most semmi sem
fontos neki, csak ez az állapot. Hogy miért?
A színésznek azt kell eljátszania, hogy ő
tudja. A néző viszont csak találgathat.

A „tudom-de-nem-mondom" játék--
stílusnak még párosulnia kell a figura
személytelenségével. Ez látszólagos el-
lentmondásban van azzal, hogy a rendező a
humanitás felől cserkészheti be legjobban a
darabot. Ezek a figurák azért olyan
emberiek, mert következetesen követke-
zetlenek. Nincs meg ugyan bennük a jellem
összetartó ereje és autonomitása. Az állapot,
az időtlen és tértől független várakozás
tartja őket a markában, derí-

ti jókedvre vagy tiltja meg nevetésüket,
változtatja kedve szerint a cipő és a láb
viszonyát, élesíti és tompítja emlékező-
tehetségüket.

Van viszont egy tulajdonságuk, mely
ugyan kevés ahhoz, hogy személyiségek
legyenek, de elegendőnek bizonyul ah-
hoz, hogy emberi átlagot képviseljenek: a
szeretet. Közhelyszerű „sem vele, sem
nélküle" barátságuk nemcsak az
egymásrautaltságból fakad, hanem igaz, a
kétségbeesést hitelesebbé tevő utolsó
maradéka a múltnak. Mely úgy emelkedik
mégis az irodalmi közhelyek fölé, hogy

éppen, mivel az emberiesség utolsó fosz-
lánya, sok mindentől megvédi őket. A
színen, mikor együtt vannak, „csak"

szoronganak, rettegnek, ha elválnak,
Gogót megverik, Didi elfelejti begombol-
ni a nadrágját.

Pozzóból és Luckyból hiányzik ez az
emberiességre utaló vonás, bennük azon-
ban némi méltóság van, mely abból ered,
hogy mindketten tudatosak bizonyos fo-
kig. Pozzo tudja, ő is kerülhetett volna
Lucky helyébe, Lucky meg az övébe.
Lucky is öntudatosan vállalja kutyaalázatú
szolgaságát - a szánakozót síp-

A kezdőjelenet Beckett: Godot-ra várva című darabjából. Vajda László (Vladimir)
és Koltai Róbert (Estragon)



csonton rúgja. Mindketten az állapot
szülöttei, alárendeltségükben nincs már-
tírium.

Koltai Róbert és Vajda László Estragon
és Vladimir szerepében érzi azt a
paradoxont, hogy a Beckett-figurák
színészi megformálásának titka a homály-
ban hagyás, a tétovaság és a magabiztos
okoskodás következetlen váltakozása.
Összeszokottságuk azonban túlsugárzik
rajtuk, s néha otthonossá teszi az őket
körülvevő ürességet is. És a bejátszott
térben egyértelművé egyszerűsödnek:
Estragon szándékosan felejtő együgyű
kisemberré, Vladimir az irracionálist
ésszerűvé filozofáló alkalmi bölcselke-
dővé. „Uram, mi nem idevalósiak va-
gyunk" - mondja egy helyütt Estragon. És
ezt az idegenséget, az idegen bizony-
talanságát, a hovatartozás homályát lehet
játékukban hiányolni, azt, hogy soha-sem
lehet előre tudni, mikor hogyan fognak az
állapothoz viszonyulni. Iszonyúan nehéz
feladat, hogy a színész ne vegye em-
berszámba a közönséget - mert erre van
szükség a Godot-ban -, hogy a reflektor-
fényben ne csillanjon meg kék szemének
melegsége, ne tükrözzön lágyságot bár-
sonyos, mély hangja, hogy a közönséget
ne együttérzésre, együttlétre, hanem eltá-
volodásra, egyénekre való szétesésre,
magába nézésre kényszerítse. Koltai és
Vajda jó színészek, akik, amint a színpad
ra lépnek, légkört teremtenek maguk
körül. S itt most ezt hibának kell minő-
síteni: a légkört itt nem ők teremtik,
hanem a várakozás, nekik nem szabad ezt
az állapotot „belakni", menthetetlenül
idegennek kell maradniuk benne. S hogy
ez csak részben sikerül nekik, az azt
jelenti, hogy Beckett világát tudatosan,
igyekezetükben átélik ugyan, de

zsigereikben nem teszik magukévá. A
néző megkönnyebbülésére.

Pozzo és Lucky furcsa egy pár. Pozzo-
Helyey László eljátssza a figurát. Mint
egy színész. Aki azt mondja, hogy itt van
ez az abszurd drámai szerep; én a
színész, most alakítok. Szinte megfog-
hatatlan, hol téved. Talán magabiztos
abszurdságában, abban, ahogy ennek a
Pozzónak meg az ő hatalmának hisz.
Pedig Luckyn való uralma főleg Luckyn
múlik - meg persze az állapot adománya.
És ezt tudja Beckett Pozzója is. Helyey
László viszont nem. Mefisztószerű Poz-
zót játszik, akiből hiányzik a lét bölcses-
sége (mely egy kicsit Pozzo gonoszságá-
ból is elvesz). Mintha nem is ő mondaná
egy hisztérikus kitörés után higgadtan:
„Az asszonyok a sír fölött szülnek,
lovaglóülésben, a nap egy percig csillog,
aztán ismét az éjszaka következik." Ez
Pozzo fájdalmas igazsága, mely őt is
sújtja. Helyey durván vágja az arcunkba
ezt a mondatot, pedig csak akkor nem
hazudtolná meg a rendező humanizmu-
sát, ha alázattal mondaná.

Lucky. Egyszerű esetnek látszik, ha
olvassuk a drámát. Asher Tamás más-
képp olvasta, bonyolultabbnak. Lukács
Andorral együtt. Lukács Andor Lucky-
alakítása a Godot revelációja. Luckyja
mellett nem lehet elmenni az értelmezés
kényszere nélkül, olyan gazdag ez a figu-
ra. Mennyi szövege van Lukács Andor-
nak? Alig mond valamit a többiekhez
viszonyítva. A testével játszik, a jelenlé-
tével. Akkor is a teste, az arca a főszerep-
lő, amikor gondolkodik, övé a szó. Arról
győz meg, hogy a Godot-ban mégis van
autonóm alak: ő önként vállalja ezt az
emberalatti szolgaságot, a hol hosszú, hol
rövid pórázt, a közönség kegyetlen

igényeinek tánccal való kielégítését, a
homokkal teli csomagok cipelését. Ha
Pozzo eladná a Megváltónak nevezett
piacon, ő is az állapot rabságába kerülne
végleg. Így csak Pozzo zsarnokoskodik
fölötte. És még jól bele is rúghat abba, aki
megpróbálja letörölni a könnyeit. A
szereposztási találat .Asher Tamásé,
fölfedezte nekünk Lukács Andort.

Bemutató a Stúdióban
Nosztalgiák céljának képzelem a stúdiót,
ahol ki-ki régi vágyait valósíthatja meg,
vagy szeszélyes ötleteit próbálhatja ki -
kísérletezhet. Kis helyiség, kevesen férnek
meg benne, kevesebb a nézet-különbség
lehetősége, több a nézők igényességébe
vetett hit.

A Csiky Gergely Színház stúdiójában
Beckett Godot-ja volt az első bemutató, és
részben igazolta ezt az elképzelésemet. A
„csapat" összjátéka remek volt. Pauer
Gyula, akinek színpadai eddig is levegős,
mégis határozott körvonalú artisztikus
terükkel hívták föl magukra a figyelmet,
ismét varázsolt: végeláthatatlan,
horizonttalan ürességet, mely börtöne az
embernek. A színészek színpadi arca,
sminkje a saját arcukra adaptált, moz-
gékony, mégis színpadias; személytelen,
egyénietlen, mégis egyedi - „átlag". Lucky
parókája valószínűleg Lukács Andor egyik
ihletője volt az alakításban.

Mímelt szomorúsággal csak annyit
mondhatok: csalódtam is ebben a stúdió-
ban. Asher Tamás és társai nem kísérle-
teztek. A tökéletlenségek ellenére végig-
gondolt, egész és teljes, lelkiismeretesen
megvalósított színházi előadással avatták
fel a színház „boszorkánykonyháját".

Samuel Beckett: Godot-ra várva (Kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Fordította: Kolozsvári Grandpierre Emil.
Kendezte: Asher Tamás, a rendező munka-
társa: Saád Katalin, díszlet és jelmez: Pauer
Gyula.

Szereplők: Koltai Róbert, Vajda László,
Helyei László, Lukács Andor, Walter
Zsolt.

Beckett: Godot-ra várva (Kaposvári Stúdió). Lukács Andor (Lucky), Koltai Róbert (Estragon),
Helyei László (Pozzo) és Vajda László (Vladimir) (Fábián József felvételei)


