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Útirány — A Vidor-kert

Miklós Eszter
Szövegen innen és túl

(Megjegyzések a Vidor Fesztivál két elôadásához)

A Vidor Fesztivál azon kevés színházi seregszemle közé tartozik, melyek nem irodalmi szempontrendszer vagy színházintézményi struktúra szerint végzik a válogatást, hanem egy mûfaj — esetünkben a vígjáték — mentén szedik csokorba az
elôadásokat. (Gondolhatunk még itt a Miskolci Operafesztiválra, bár a rendszeres
operajátszás olyan kevés hazai intézményben kap helyet, hogy a miskolci rendezvény
különleges helyet foglal el a fesztivál-palettán.) A nyíregyházi kôszínházi program
jó részét a vígjáték vagy komédia mûfaji megjelöléssel ellátott elôadások tették ki,
bár volt néhány olyan produkció is, melynek színlapja egyáltalán nem tartalmazott
a mûfajra vonatkozó megállapítást, vagy a mûfaj-megnevezés nem utalt az elôadás
komédia voltára. E meglátás számomra azért is tûnik érdekesnek, mert gyaníthatóan azon elôadások létrehozói éltek a mûfajjelölôvel, melyek szorosan kapcsolhatók egy drámai természetû irodalmi szöveghez — vagyis az irodalmi színház
képviselôi. Természetesen a drámaszöveg mûfaji jellemzôi jelentôs hatással vannak
az elkészülô színházi elôadás mûfajiságára, de talán nem olyan egyértelmûen, mint
azt a színlapok sugallják. Elmondható az, hogy a fesztiválon szereplô kôszínházi elôadások többsége valóban vígjáték, de akadt olyan is, melyen ugyan jól szórakozott
a közönség, de elsôsorban nem a komikus elemek miatt. A következôkben két — a
fenti különbségtételt remélhetôleg jól érzékeltetô — elôadásról szólok. Egy, az irodalmi alapanyagot elôtérbe helyezô, elsôsorban a (dráma)szöveg humorával ható
produkcióról (Oscar Wilde: Bunbury, Radnóti Színház, rendezte Valló Péter), és egy,
magát a mûfaji kategorizálást hangsúlyozó, s ezzel a gesztussal egyben zárójelbe is
tévô színházi eseményrôl (Molnár Péter: Keresôk, TÁP Színház, rendezte Vajdai Vilmos).
Szeptember 4-én jókora tömeg gyûlt össze a Móricz Zsigmond Színház nagytermében, az állójegyes nézôközönség sorfalat állt a széksorok mentén. Oscar Wilde
„köznapi komédiája” nem csupán komoly embereknek, de komoly emberekrôl is
szól. Komolyak, hiszen abból az alapfeltevésbôl indulnak ki, hogy az élet nehézségei (nagynénik és uborkás szendvicsek, kelletlen fogadások és kényszerû udvarlások)
elôl nincs más menekülési lehetôség, mint a kitalált barátok és testvérek. A helyzetkomikumot bôven kínáló alapszituáció ellenére mégsem feledkezhetünk meg
arról, hogy a wilde-i látásmódban, elsôsorban (ön)ironikussága révén, van valami
alapvetôen keserû. A Radnóti Színház elôadásában a wilde-i keserédes humor vesztett a keserûségébôl, a társasági élet felszínességét pellengérre állító szövegnek megváltoztak a hangsúlyai: a közönség soraiban mindennapi életünk apró hazugságaira
ismertünk rá, és elnézô mosollyal a szánk szélén talán túl könnyen bocsátottunk
meg magunknak. Valló Péter rendezésében a Bunbury — Nádasdy Ádám bravúros fordításának is köszönhetôen — elsôsorban szövegként jelent meg a színpadon. A szellemes párbeszédek könnyen hatásuk alá vonták a nézôtéren ülôket — ez a hatás
azonban fôként irodalmi hatás volt.
Jó irodalmi színházat — a jó szövegválasztáson túl — sem olyan könnyû csinálni.
Bravúros, ám nehéz színpadi szöveg Nádasdy fordításában a Bunbury, hiszen az állandóan sziporkázó humor nem ad lehetôséget sem a színésznek, sem a nézônek
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arra, hogy hosszan elgondolkodjon egy-egy mondat dupla fenekén. A színpadon elhangzó szöveg olyan elôadásmódot kíván, mely nem vonja el a figyelmet a szövegrôl, mely a mozgás és a gesztusok terén nem kel versenyre vele, hanem a játszó
precizitásának és önfegyelmének köszönhetôen mintegy megtestesíti, testén kíséri
azt. A figyelmes-fegyelmezett játszó pedig ezen a szeptember estén Csomós Mari volt.
Önkényes, ellentmondást nem tûrô, zsarnoki bárónô volt, aki gúnyosan leckéztette
a körülötte lévôket illendôségbôl, jó erkölcsbôl és jó ízlésbôl, miközben nem is titkolta, hogy elsôsorban lánya kiházasítása, a jó üzlet lebeg a szeme elôtt. Rendkívüli
magabiztossággal uralta a kétszínûség különbözô stációit, és ennek köszönhetôen
nézôként olyan érzésem volt, hogy mellette nem maradok le a wilde-i szöveg egyetlen fricskájáról sem, minden humor-petárda akkor és ott robbant fel, amikor Csomós Mari akarta. Szerepfelfogásában a kétszínûség valójában „többszínûség” volt,
hiszen a képmutatáson túl idôrôl-idôre talált alkalmat a kikacsintásra, a cinkos mosolyváltásra is a közönséggel. Színpadi játéka tökéletesen tükrözte a szöveg rétegzettségét. Csomós Mari partnereinek erôs pillanatait is épp azok jelentették, mikor
a szöveg mellé sikerült azonos súlyú színpadi mozgást vagy gesztust tenni: érdemes
megemlíteni azt a pillanatot, mikor a két sértôdött lány (Marjai Virág és Wéber Kata)
az ablakon keresztül leskelôdik a férfiak után, illetve mikor a két jó barát (Csányi
Sándor és Debreczeny Csaba) „bunburyzve” kezet fog. Szlávik István díszlete és Szakács Györgyi jelmezei nem tolakodtak elôtérbe, elsôsorban a funkcionalizmus és az
illusztráció céljainak feleltek meg.
A Radnóti szöveg-színházának — nem értékskála mentén elhelyezkedô — ellenpontját képviselte a TÁP Színház Keresôk címû produkciója a Krúdy Kamarában. Az
elôadás egyrészt szerves részét képezi a TÁP-életmûnek, amely a Halász Péter-emlékezet jelentôs konstituáló tényezôje, másrészt el is válik a korábbi improvizatív
és/vagy irodalmi szöveget nem használó produkcióktól (Alvószínház, Virtuális valóság, Minden rossz variété), hiszen a színlap egyértelmûsíti, hogy a Keresôk az azonos
címet viselô Molnár Péter-novella felhasználásával készült. Az irodalmi szöveg kétségkívül itt is jelentôs szerepet játszik, de elsôsorban nem a tartalmának, hanem a
szöveget közvetítô médiumnak köszönhetôen. A Keresôk színpadi alkotói az elôadás teljes hossza alatt rátátognak a korábban rögzített rádióhangjátékra. Ez a megoldás elôtérbe helyezi a rögzített hang, illetve a rádió mint médium sajátságait:
gyakori (idônként talán kissé erôltetett) a hang megakadása, a hanganyag elôre-illetve hátraugrása, mely gesztusok erôteljesen a szöveg anyagszerûségére hívják fel a
közönség figyelmét. Ugyanakkor a színház mint élô, pillanatnyi, megismételhetetlen öndefiníciója is hangsúlyos pozícióba kerül. Érdekes adalék, hogy a hangjáték
alkotói nem azonosak a színpadon jelenlévôkkel, sôt a rögzített hanganyagon Halász
Péter hangja is felhangzik az egyik szerepben. A produkció a hangjátékon kívül más
mûvészeti ágakból is gazdagon merített, jelzi ezt a mûfaj-megjelölés is: hangképregényfilmszínház. A rendkívül sokrétû mediális hálózatot mûködésbe hozó elôadás
néhol kissé következetlenül vált médiumot, bár a következetesség igényét mutatja
az, ahogy a tulajdonképpeni cselekményt magába foglaló többszörös keretet mûködteti. A szöveg hangsúlyos jelenléte és a hangeffektusok ellenére elsôsorban vizualitásával hat a produkció, és annak is leginkább a humorával. A vizuális világ egyik
alappillére a képregény, melynek nyomai nem annyira a cselekmény-alakítás vagy
a szöveg-kezelés területén fedezhetôk fel, hanem a díszletek és jelmezek „rajzoltságában”. A háttérként kivetített és gyakorta kizárólagos díszletként szolgáló képregény-kockák mellett külön kiemelném a fekete-fehér színek kontrasztját és az
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absztrakt mintákat invenciózusan ötvözô „rajzolt” jelmezeket, melyek Juristovszky
Tamarát dicsérik. A vizualitás másik alapja az a színpadi mozgás, mely egyszerre
idézi a pantomim legjavát és a napjaink playbackelô elôadóit.
Az irodalmi alapanyagként felhasznált szöveg humorát elôtérbe helyezô, és az
egyéb színházi megoldásokkal legalább is csínján bánó Bunbury ellenpontja tehát
egy elsôsorban vizuális-akusztikai humorral bíró produkció, melyben a vígjátéki
elemeket következetesen nélkülözô irodalmi szöveg mint a hangeffektusok anyaga
vesz részt. A Radnóti alkotógárdája egy olyan, humorral és szellemmel gazdagon átszôtt szöveget választott, melyet ha sikerül színészi játékkal alátámasztani, a szó legjobb értelmében vett irodalmi színházban lehet részünk. A TÁP Színház viszont
egy másik úton halad, amelyben a szöveg jelentését tekintve háttérbe szorul, és a
történet csupán keretként jelenik meg. Ez esetben tehát nem az irodalmi alapanyag
a humor biztosítéka, hanem az a kreatív mediális massza, melynek részesévé válik
a szöveg.
A fent bemutatott két elôadás jól reprezentálja a Vidor Fesztivál mûfaji alapú szelektálási elvének rugalmasságát, és a rendezvény színházi programjában jól megférnek egymás mellett a teljesen eltérô mûfaji minôséget képviselô elôadások. A
program sokszínûsége — bár kétségkívül megnehezíti a részben szakmai, részben laikus zsûri dolgát — lehetôvé teszi, hogy a fesztivál látogatói képet kapjanak arról,
hogy miként nyúlnak a vígjáték mûfajához a legnevesebb hazai színházi mûhelyek.
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