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A rockzene és a színház találkozásából született meg a rockmusical. A Brodway

Mark Hellinger Színházában 1971 októberében bemutatott Jézus Krisztus Szu-
persztár óta sorra születnek meg az életét, vagy annak valamelyik szakaszát
bemutató, illetve más bibliai személyiségek életútját, vagy annak valamelyik
töredékét feldolgozó előadások. Színpadi megjelenésük - ma már több művé-
szetszociológiai tanulmány igazolja - szoros kapcsolatban áll a '68-as ifjúsági
mozgalmak kifulladásával, megfáradásával. Sorra születtek az amerikai színpa-
dokon a hippi megváltók. Nálunk a művelődéspolitika fékjei lassították, késlel-
tették e művek bemutatását. Bizonyára emiatt is van, hogy meglehetősen későn,
a Roundhause-beli színházi bemutató után tizennyolc évvel került a Szigligeti
Színház színpadára Schwartz-Greene-Tebelak: Godspell című (ebben az előa-
dásban Hit kell! címmel magyarra fordított) musicalja. A színlap szerint Isteni
rockjáték Máté evangéliuma alapján. Mindez zenével, tánccal. A verseket Fodor
Ákos fordította, színpaara alkalmazta Böhm György és Imre Zoltán, aki az elő-
adás rendező-koreográfusa is.

A laza szövetű eseménysorra épített előadás dramaturgiai modellje a lengyel
származású producer-rendező, Joseph Papp New York-i színházában világsikerre
indult Chorus Line modelljét követi. A mű nem ismeretlen a hazai nézők előtt
sem, Tánckar címmel pár éve vetítették a mozikban.

Népes szereplőgárda vonul fel a Szigligeti Színház színpadán. Ki-ki egyéni-
ségének megfelelően igyekszik kitölteni a tulajdonképpen meg nem írt történet
vázlatokban sem megírt karaktereit. Egyszerű, az előadás világához, hangulatához
megfelelő díszletet tervezett Csík György, aki a jelmezek - jelen esetben egyál-
talán nem karakterizáló -, szintén a mű gondolatának kívánalmai szerint leegy-
szerűsített tervezését is elvégezte.

Amíg a nézők helyet foglalnak a félhomályos nézőtéren, a gyér színpadi
világításban is látható, már benn vannak a színészek. A színpad bal oldalán
felállított vaságyakon heverésznek. Koncentrálnak, egymással beszélgetnek. Az
elsötétülő nézőtér ellenpontjaként egyre több fényt kap a színpad, kirajzolódik
a félig épített templomot ábrázoló díszlet. Egyenletes kopácsolás ritmusát halljuk,
megkezdődik az építők szokásos hétköznapja. Mozgalmas többszólamúsággal
mozognak az induló képben. A játszók „egyenruhája" Brecht vagy talán Mejer-
hold valamelyik korszakának színházi világát is idézi. A munka egyenletes rit-
musát edénycsörgés töri meg, sorba állnak. Megdördül az ég, az együttes egy
képben mutatja meg az elemeknek kiszolgáltatott ember félelmét. A csoport
közepéből egy kéz emelkedik magasra, a Bibliát tartja az ég felé. Itt kezdődik
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a dráma, a Gonosz és a Jó, a Negatív és a Pozitív, (Szerémi Zoltán - később
Júdás is, és Mertz Tibor - később Jézus) harca. Harcuk után kezükben marad
a Biblia egy-egy darabja.

Az előadás nem követi a Máté evangélium leírásait, csak egyes helyzeteit,
idézeteit használja, ezért nem mindenkor azonosítható be, hogy a színész melyik
bibliai alakot játssza, illetve többnyire úgy is jelenik meg, mint önmaga.

A Gonosz és a Jó küzdelme után dalt énekelnek; „Nagy mű az, amit Isten
eltervezett..." szövegkezdettel, melynek refrénje: „Hidd el! Hit kell!"

A kórusokkal egyéni sorselbeszélések váltakoznak. Mertz Tibor (Jézusa!?)
énekli: Légy jó fiú, kismadaram. Az apja mondta ezt valaha a kábítószeres fiúnak.
Újra a kórus következik, táncukban a kábítószer hatása alatti repülést táncolják
el. Az extatikus tömegtánc után Hada János énekel: „Készítsd, ó ember, az Úr
útjait..." kezdettel. Ezután a pszichoanalitikus iskolák egyik módszerét megidéző
pámacsata következik, melynek központi alakja az Egri Márta által játszott figura.
Ebben a képben Mertz Tibor is énekel egy dalt, a szem a testnek fénye téma-
körben, majd újra extázist látunk a Rock, rock, rock and roll kezdetű kórussal,
és ebben a blokkban játsszák el a házasságtörő asszony (Spolarics Andrea és
Szerémi Zoltán kettőse) történetét is.

Mi lesz a személyiséggel az öngyilkosság után, kérdezi ezúttal az előadás.
Csak a test pusztul el, a lélek elpusztíthatatlan, jelenik meg a konklúzió. Isten
nélkül nem lehet élni, adja a kórus a választ. Ezután megkeresztelkednek mind-
annyian. Hada János itt Keresztelő Szent Jánost játssza. A kép végén Hada János
és Spolarics Andrea meghatóan szép éneke következik. Ó, hála néked, én Uram!
- éneklik.

A börtönben ülő Gonosz (Szerémi Zoltán) beszél egy lány leveleiről cinikusan.
A következő képben kábítószeres cigarettát szívnak, majd Szerémi Zoltán fekete
csukjában, egy vödörrel a ritmust verve, a közösséget a szexualitás fekete mi-
séjébe sodorva táncolnak, énekelnek. Az elvaduitság az építmény tetejéről való
leugrással (Tóth József) öngyilkosságba torkollik.

Ezután Mertz Tibor jelenete a következő epizód, amelyik a Jézus kiűzi a
kufárokat a templomból témára emlékeztet. Majd, értelmezésünk szerint a cso-
dálatos kenyérszaporítást láthatjuk. „Én vagyok a feltámadás és az élet" - énekli
Mertz Tibor Jézusa, és valóban feltámasztja Lázárt (Tóth József). „Adj hitet,
mert hit kell, énekli újra a kórus, és ismét az égzengést halljuk.

Az Utolsó vacsora az előadás következő epizódja. „Ahová indulsz, vigyél el
engem is" - énekli a kettőst Bajcsay Mária és Egri Márta. E lírai hangulatú tétel
után Jézus egyedül marad, hívei elalszanak. „Ágra akasztom szép hangú hárfám"
- énekel JÉzus. Júdással (Szerémi Zoltán) hosszan birkóznak, s amikor Júdás a
Mestert arcul csókolja „Feszítsd meg" - mondja Jézus Júdásnak. Az ébredők
a felszólítását félreértik, és ezután követelik a megfeszítést. A kereszten Jézus
falzett hangon énekel a bevégeztetésről.

Finálé kétszer van. Van egy ráadás is, mint a rock-koncerteken. Ebben a
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második fináléban Jézus már együtt táncol és énekel a többiekkel. A beállítás
a megváltás katarzisát is leoldja. Ennyi.

Azért rekedünk meg az előadás egyes epizódjainak leírásánál elemzés helyett,
mert sem az egyes epizódokban, sem azok egymást követő sorában nem találjuk
a rendszerezett egységes egészbe foglalást. A laza epizódok nem épülnek egy
központi tengely köré, az előzmények, következmények logikája megfejthetetlen.
Az előadás nézhetőségét a táncok, a zene, illetve az elhangzó dalok garantálják.
A dramaturgiai munkának semmilyen nyomát nem leljük. Imre Zoltán csak
arról tud meggyőzni, hogy jó koreográfus, de nem lehet megtalálni a rendezői
kéz nyomát. Sem az egyes alkotóelemek összefüggéseiben, értelmezésében, sem
a színészvezetésben.

A játszó színészek: Bajcsay Mária, Bellus Attila, Egri Márta, Hada János,
Mertz Tibor, Spolarics Andrea, Szerémi Zoltán, Tóth József, Bakos Éva, Ecsedi
Erzsébet, Éliás Anikó, Gombos Judit, Horváth Gábor, Kaszás Mihály, Szőllősi
Zoltán, Tóth István, Turza Irén.

Bajcsay Mária, Egri Márta, Hada János és Spolarics Andrea a dalokban ének-
hangjuk kiválóságával tűnnek ki. Tóth József és Gombos Judit a táncbetétekben
remekel. Érdekes karaktert mutat Turza Irén. Mertz Tibor Jézusa erőtlen. A spi-
ritiszta családból származó sátánista-Júdás szerepét játszó Szerémi Zoltán az
előadás legjobbja. Szerepének többszínűséget keres, cinikussága, iróniája az át-
éléssel közelítő megjelenítéseiben is benne van, így önmagán belül is nagyon
jó ellenpontokat hoz létre.

Kár, hogy csak a profánságot vállalta ez a megváltó történet, a szentséget
érintetlenül hagyja.

A f é l r e é r t é s
Tükröt tart elénk Tompa Gábor színháza.
A nálunk tulajdonképpen nem is ismert Camus darabot, A félreértést - melyet

erre a bemutató alkalomra fordított Horváth Andor - rendezte vendégként a
Szigligeti Színház Szobaszínházában a Kolozsvári Állami Magyar Színház igaz-
gató-rendezője. És leckét adott. Abból, milyen is lehet(ne) egy kamaraszínházi
előadás, átlépve a naturalista-realista színjátszás Sztanyiszlavszkij módszeréhez
kötött, mi több, módszerébe görcsösen beleragadt hazai színjátszás hagyomá-
nyain. Hogy pontosabban fogalmazzunk, továbblépve, de őrizve is azt egy kor-
szerű színházi nyelv, illetve színészi test-nyelv felé. Az előadás megtörténik, de
hogy összességében miért nem maradéktalanul, ennek véleményünk szerint több
oka is van, amire a későbbiekben még vissza kell térnünk.

Albert Camus darabjában nagyon egyszerű képlettel dolgozik. A dráma alap-
helyzete archetipikus eset. Nem kitalálja a történetet, hanem megleli, felszínre
hozza kollektív tudattalanunkból, és kidolgozza egy variációját a tékozló fiú
visszatérése motívumnak. De az egzisztencializmus huszadik századi irodalmi
klasszikusa ezt a kibontást az egyszerű történet mögött bonyolultan, árnyaltan,
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többszörös tükrözéssel variálja. Jan, a harminchárom évesen visszatért gazdag
tékozló fiú azért tér haza, hogy a megváltást és a boldogságot meghozza anyjának
és húgának, Marthanak.

Az életformájukból egy másik világba vágyódó nők, a panziójukba megtérő
magányos férfiakat megölik és kifosztják. így akarva majdani elutazásuk anyagi
fedezetéhez jutni. A húsz éve eltávozott és most meggazdagodva feleségével,
Mariával visszatérő Jan nem fedi fel magát, feleségét is sikerül rábeszélnie,
hogy ne mutatkozzék, csak egy későbbi időpontban, az első otthon töltött éjszaka
után árulják el kilétüket. A két nő azonban nem ismeri fel, mohón rácsapnak
gazdagságára, és megtörténik a félreértés, az éjszaka során megölik Jant. Csak
amikor az Öreg cseléd megtalálja az útlevelet, derül ki, hogy gyilkosságuk gye-
rek-, illetve fivérgyilkosság is. Ennyi a történet. Ez a krimiszerű példázat azonban
csak a darab legfelszínesebb rétege, s többszörös rétegzettségét, a hogyan tör-
ténnek meg az emberi kapcsolatok „mozgásainak" módját az előadásban érhetjük
tetten. Mielőtt kísérletet tennénk behatolni az előadás ikonográfiájába, beszélnünk
kell Tompa színházi nyelvének sajátosságairól. Ezek feltárásával ugyanis nem
kell hosszas magyarázkodásokba bonyolódnunk az előadás leírásánál majd.

Először annak érzékeltetésére, hogyan változott a színház nyelve az elmúlt
húsz évben, egy kis kitérőt kell tennünk. Azért e visszatekintés, hogy lássuk a
szembetűnő különbségeket, illetve Tompa Gábor másságát, viszonyát ezekhez.

A többnyire Franciaországban dolgozó angol Péter Brook, századunk egyik
színházi sámánja 1968-ban megjelent, The Empty Space (magyarul Az üres tér.
Európa Könyvkiadó 1973.) című könyvében saját gyakorlatát elemezve azt írja,
hogy a dráma-színész-rendező háromszög viszonya indítja el a színházi próba-
folyamatot, amelynek előrehaladtával a rendező, egyre távolodva, lassan kiol-
dódik ebből a háromszögből, és helyébe lép a néző. Az előadás tehát a dráma-
színész-néző háromszög kapcsolatban működik.

Tompa Gábor elméleti munkáiban és a színház művészetéről szóló nyilatko-
zataiban igazolásra nem szoruló alapigazságként használja a drámához, mint
irodalmi szöveghez hűtlen színház fogalmát. A színházi előadás szerinte me-
taforákkal kell éljen, a néző képzeletének felgyújtásáért kihagyásokkal, utalá-
sokkal jelenítődik meg, a kiegészítéseket a néző belül végzi önmagában, így
alkotói jelenléttel van jelen az előadásban, meghatározó fizikai közelségével. A
dráma ürügy, egy többszörösen összetett, sokszólamú partitúra része. De a par-
titúra része az a konkrét tér is, amiben az előadás lebonyolódik. Ebben a gon-
dolkodásmódban az az alapvetően más, hogy az előadás dráma-színész-néző
háromszög viszonyát a játéktér-színész-néző háromszög viszonya váltja fel. E
módosulásnak messze kiható következményei vannak. A színház egyre inkább
eltávolodik a drámairodalom illusztrálásától, egy, a metakommunikációban és
a színpadi metaforákban megnyilvánuló sajátos, öntörvényű képiség kimunká-
lásában mutatkozik meg. Saját nyelvét hozza létre, a legáltalánosabban értett
teatralitást.

Ebben a nyelvben a legfontosabb elem a színész. Korunkban valamire magát
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tartó egyetlen színházi alkotó sem kerüli meg, nem tudja megkerülni a színészi
jelenlét kérdését. Egy nagyon leegyszerűsített sémában a színészi jelenlét vagy
a lelki és fizikai jelenlétben való - „olyan, mint az életben" - megmutatással
él, illetve átél, vagy maszkban, típusban, gesztusokban megmutat. Lehet e kettőt
együtt, egymásra tükröztetni. Tompa Gábor a színészi jelenlét alatt ezt érti. Ezt
az átélve megmutatást, miáltal az előadás olyan, mint az életben, csak teátralisabb,
élményével hat. Hatása ezáltal egyszerre konkrét és általános, érzéki és intel-
lektuális. Egyszerre hat a néző lelkére és szellemére.

Camus darabjának színpadra állításában ennek a nyelvnek a kidolgozása nem
történt meg maradéktalanul. Hogy miért nem, erre több tipp is lehet. Az egyik,
hogy a magyar színjátszásban ez az összetettebb színészi játékmód nem gya-
korlat. Minden bizonnyal a magyar színházi gyakorlatban szokásos hat hetes
próbaidővel nem is hozható létre. Ugyanakkor az sem lehetetlen, hogy e kevésbé
ismertnek a kipróbálásához nem egyformán adatott meg a színészek részéről a
rendezőbe vetett bizalom.

A szobaszínházi teret horizontálisan és vertikálisan egyaránt kihasználó komor
hatású, kemény fényekkel szabdalt, Both András díszlet-jelmeztervező munkáját
dicsérő játéktérben zajlik az előadás. Érkezésünkkor az Öreg cseléd (Győry Emil)
fogad a félhomályban, égő gyertyával kezében. Majdnem helyünkre kísér. Két
oldalt, egymással szemben ülünk, mi nézők. Türközzük egymást. Amikor mind-
nyájan elhelyezkedtünk, fémesen döndül a bejárati ajtó, hosszú, öt-tíz perc közötti
némajátékkal indul az előadás. Győry Emil Öreg cselédje úgy jár-kel a lépcsőkön,
a körbefutó erkélyen, hogy egyszer sem érinti a korlátot. Ez a jel szerepének
megértéséhez. Nem támaszkodó biztonságával közli, hogy nagyon régóta birto-
kolja ezt a teret. Az emeletről egy nagyméretű tükröt hoz le, át a földszinten,
és a játéktér felé fordítja. Tükörrel zárja, és tükörbe zárja a teret.

Az Anya (Meszléry Judit) a zenegépen lévő kis szelencéből kivesz egy érmét,
és meghív egy számot. A gépre támaszkodik, behunyt szemmel, elomlón, nosz-
talgikusán mosolyog. A körbefutó erkély fölött nyílik az ajtó, kitekint riadtan
Martha, a lánya (Spolarics Andrea). Lefut, határozott mozdulattal kikapcsolja a
zenegépet. „Visszajön" - szólal meg az Anya. Eddig a hosszú némajáték. Meg-
teremtődött az atmoszféra.

Tompa többször él erős rendezői jelenléttel az előadásban. Rendezői gesztu-
sainak jelenléte mégsem tolakodó, a partitúra része, az előadás értelmezését,
hangulatát, metaforikus rétegét erősíti föl, de azáltal, hogy a tér, a kitűnő jelmezek,
a színészi játék egyaránt stilizált, nem válik le a rendező jelenléte az előadásról.
Ugyanúgy, mint ahogyan az előadásnak, a szerepeknek, a rendezői gesztusoknak
is íve, ritmusa van. Mint például a zenegépmotívumban. Amikor később a ha-
zaérkező Jan (Mucsi Zoltán) ugyanazt a zeneszámot hívja meg a zenegépben,
Martha kinéz a felső ajtón, lerohan, kikapcsolja a gépet, tudjuk, hogy végzetszerű
dolgok indulnak el.

A rendezőnek a színészi jelenlétről vallott elgondolásai legkézzelfoghatóbban
a Jan megérkezésével kezdődő jelenetben érhetőek tetten. Jan és Mária (Kozák
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Ágnes) jelenete az előadás egyik legjobb, ha nem a legjobb jelenete. Megérke-
zésük a vajszívű fehér ruhában, amit a rendező felerősít még azzal, hogy az
Öreg cseléd egy fehér galambbal a tenyerében megy át a játéktéren. Mucsi
Zoltán rebbenékeny érintéseiben, Kozák Ágnes fonódó-szorító ölelésében, fut-
kározásukban ide-oda kéz a kézben, a tükörrel zárt térben mindent feltárnak Jan
és Mária kapcsolatából. Sűrű pillanat, ahogyan Jan Mária fejébe nyomja a ka-
lapját, állnak a tükör előtt, elől Mária, mögötte Jan, átkarolva szerelmét az ölénél,
és nézik magukat a tükörben, mint egy fényképen. Percekig tartó, szívszorítóan
szép jelenet.

Mucsi Zoltánnak van még egy jelenete, amelyik színészileg és rendezőileg
egyaránt megdöbbentő színházi érettségről tanúskodik. Ahogyan felkészül az
esti lefekvéshez szobájában, kalitkájában, ravatalában, lemeztelenedik, önmagát
keresztelve, feje fölé tartott tenyeréből csorgatja végig fején, arcán, testén a
vizet. Jan halál előtti rituális megtisztulása ez. Mucsi Zoltán nagyon szépen
oldja meg ezt a kényes jelenetet. A feltárulkozásnak, önkiadásnak erre a mély-
ségére csak szent színész képes.

A rendezői-színészi együttműködésnek másik példája az előadás záróképe.
Martha monológját ugyan Spolarics Andrea nem tudta teljes egészében megfor-
málni. Hisztérikus egzaltáltsága, túlzott expresszivitása nem hihető a jelenet min-
den pillanatábban. De ahogyan a pénzzel teletömött zsákot cipeli, mint önmaga
keresztjét, nagyon hatásos. Ugyanazzal a gesztussal fürdik meg a pénzben a
zenegép mellett, ahogyan a halál előtt Jan tisztul meg. Amikor az érméket dobálja
a zenegépbe, de nem hív meg egyetlen zeneszámot sem, ekkor teljesedik ki
a rendező zenegépmotívuma. Itt válik nyilvánvalóvá a rendezői gesztus íve ebben
a motívumban. így tükröződnek egymásra utalva a rendezői-színészi gesztusok
Tompa színházában.

Hangulatában midenkor helyén van, a kísérő zenegépben, és Győry Emil
csellójátékában egyaránt Demény Attila zenéje.

A rendező egy korábbi nyilatkozata szerint A félreértés a drámairodalomban
a tragédia műfajának huszadik századi felélesztésére tett kísérlet. A komor hang-
vételű, végzetszerűséget sugalló mű valóban a tragikusság elemeit hordozza. A
várt katarzis is megjelenik, de mellette a századunkra olyannyira jellemző, az
egzisztencialisták által különösen hangsúlyozott élmény, a szorongás, talán fölébe
kerekedik megrendült, emelkedett, megtisztult lelkiállapotunknak.
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A fé lreértés próbáján. Anya: Meszléry Judit , Martha: Spolarics And-
rea. A rendező: Tompa Gábor (középen). Az öreg cseléd: Györy Emil

Meszléry Judit, Spolarics Andrea, Tompa Gábor. (Fotók: Kardos Tamás)
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H a m u p i p ő k e
Ha a teljes színházi évadot kívánjuk áttekinteni, nem mehetünk el szótlanul

a Romhányi József szövege alapján Ballá Margit, Fodor Tamás és Németh Ilona
által létrehozott előadás mellett. Azért sem, mert egy színház gyerekek számára
készült előadása is lényeges része az együttes színházról, közönségéről való
gondolkodásának. A gyerekközönség ugyanis, mint köztudott, a jövő felnőttkö-
zönsége, s éppen ezért meghatározó egy színház jövőjére nézve az az esztétikai
alapélmény, amit gyerekkorban a színházban kapunk.

Jelen esetben nem csak a tisztelet, vagy az évad bemutatóiról való beszámoló
pontossági igénye szorgalmaz megemlíteni e mesejátékot, az előadás valóban
jó. Gyerekek és felnőttek számára egyaránt élményt adó.

Az ismert alaptörténetet jó érzékkel és nyelvi humorral közelítő Romhányi
József poénjai ülnek. A szöveg nyelvi humora ugyan inkább a felső tagozatos
korú gyerekek és a felnőttek számára élvezhető. A kisebb gyerekeket viszont
kárpótolja a látvány. A történetet már ők is ismerik, ezáltal felszabadultan fi-
gyelhetnek, a „hogyan történik meg" csodájára.

A jó tempóban pörgő előadás könnyen ragadja magával az ifjú nézőket. A
színészek mozgásukkal, megszólalásukkal a figurák jellemző vonásait játsszák,
és remekül stilizált jelmezeikben arcfestésükkel is kiemelve karakterizálnak. Az
egyszerű díszlet jól funkcionál, bár kissé elvész a művelődési központ színház-
termének terében. A díszletváltozásokhoz jelmezbe öltöztetett díszletmunkások
csupán önmagukat mutatják - kár, mert egy-egy karakterjelzéssel bensőségesebbé
és gördülékenyebbé tehették volna az egyébként jó ritmusban játszott előadást.

Torda Ferenc fregolijátéka, Szakács-Takács-Ács-Kovács, mi több még narrátor
és zenész is - elénk tárja az eseményeket. A fő bajkeverő Pitvarmester, Horváth
Gábor kellően álnok. Méltó partnere a gonosz és kapzsi Hétzsáknét játszó Ecsedi
Erzsébet. Ifjú Újlaky László kétségbeesett Boldizsár királyának azért mindig
helyén van az esze. A két mostohalány szerepében Bakos Éva irigy Gyöngyikéje
és Spolarics Andrea „trampli" Arankája rendetlenséggel és gonoszsággal is meg-
áldottak. A jószívű Gáspár királyfi szerepében elfogadjuk Bellus Attilát.

A bemutatón Hamupipőkét Császár Gyöngyi játszotta. E sorok írója a törékeny
és nagyon meggyőző Éliás Anikóval a címszerepben látta az előadást. Szívet
szorító és kacagtató is tud lenni. Énekhangja erőtlen kissé, de bájával minden
bizonnyal az ifjú nézők szívébe lopta magát.

Az előadást Fodor Tamás rendezte.


