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A windsori víg asszonyok

„Ez a bő humorú komédia természet-
szerűleg nagy népszerűségnek' örvendett a
színházjáró közönség körében, de
sajnálatosan, Samuel Phelps halála óta
nem termett színész, aki méltóan adná
Falstaff pompás, de igen bonyolult jelle-
mét." Csortos Gyula 1929-es és Bessenyei
1959-es alakítása ismeretében - ha csak
hallomásból és a krónikákból is - fel-
tétlenül túlhaladottnak kell tekinteni
Flowernak ezt a nyolcvan évvel ez-előtti
sopánkodását. (De már pár évvel a fent
idézett kritika után is túlhaladott volt,
hiszen Beerbohm-Tree vagy Cawendish
Morton századforduló táji Falstaff-
alakítása is színháztörténeti jelentőségű.)
És most, a József Attila Színház előadásán
mégis megrendültem. Arról volt szó
ugyanis Flowernél, hogy méltóan adni a
hájas „hetvenkedő Herkules" jellemét.
Méltóan egy királyok-barátja
kocsmatöltelékhez. Méltóan egy filozófus-
lumphoz, méltóan Sir John Falstaffhoz,
aki csapszéki tréfáinak mind-egyikével
egy-egy jókora göröngyöt hajít a
feudalizmus sírgödrébe, és aki - bár maga
is pórul jár, tüsszög és elcsépeltetik -,
komoly fricskákat osztogat az urizáló
gazdagpolgárság orrhegyére.

Pedig sokat vesztett bővérűségéből ez

Szilágyi Tibor Falstaffja
(lklády László felvétele)

a pohos kocsma-Hektor a IV. Henrik óta.
(Ebben a darabban kedvelte meg Erzsébet
királynő, és állítólag az ő kívánságára
készült el a lovag szerelem-és pénzhajhász
változata.) A windsori víg asszonyokban
már nem az eredeti duhaj van jelen, kicsit
mintha éreztetné: tudja, ennél lejjebb már
nem csúszhat. D e van múltja ! - ez adja
figurája igazi vis comicáját. Ezért véltem
szükségesnek rehabilitálni súlyos
személyiségét! A József Attila Színház
Seregi László rendezte elő-adásán Sir
John végleg elveszti lába alól a talajt. A
színház mindenképp figyelem-re méltó
Shakespeare-ciklusának ezt a darabját is
igyekezett beilleszteni abba az
„ismeretterjesztő" koncepcióba, ami pl. A
makrancos hölgy esetében eredményre
vezetett. Ott (és részben a Sok hűhó semmi-

ért előadásában is) sikerült úgy korszerű-
síteni a drámát, hogy annak hatóereje ne
csökkenjen, sőt lehetőség szerint fo-
kozódjon. A windsori víg asszonyokban
viszont „csakazértis" modernítésnek esett
áldozatul a lovag. A színpadon többé nem
az a szeretetreméltó mázsás anakronizmus
van jelen, aki önmaga állandó
kifigurázásával válik progreszszívvé.
Szilágyi Tibor alakításából hiányzik az az
udvari múltja és belső ereje adta fölény,
amely testi erején kívül duhajkodó társai
fölé emeli. Eltűnik a személyében rejlő
jellemkomikum eredeti forrása; ez az oka
annak, hogy a közönség csak a
helyzetkomikumra épülő jeleneteket
„veszi", Falstaff évszázadok óta kacagtató
elmélkedései alatt néma a néző-tér. Így
tehát nem több, mint egy az ivók kedélyes
vizitálói közül, nem a Testes Léhűtő
Arisztokraták panoptikumának kiállítási
darabja - egyszerűen csak kövér és
részeges.

Sir John Falstaff méltó életbentartására
két mód is kínálkozott volna: megtalálni a
korabeli figurában az örök emberit, vagy a
korabeli korhelynek adni általánosabb,
emberi jelentőséget.

H. A.

DÉRYNÉ SZÍNHÁZ

Stuart Mária

„Az ország legnagyobb színházában"

Csongrádi Mária rendező Schiller drámá-
ját kamaradarabként valósította meg:
Stuart Máriára és Angliai Erzsébetre
összpontosított minden figyelmet. A többi
szereplő közötti viszonyokat pon-

Várnagy Katalin (Mária) és Feleki Sári
(Erzsébet) (MTI fo tó - Horváth Éva)

tosan - de csak a leglényegesebb jellem-
zőre csupaszítva - értelmezte és mutatta
meg. Az előadás ritmusa jó, a rendező
megtalálta azt a gesztusnyelvet, ami a
csöpp színpadon egyszerre célszerű és
történelmi levegőt áraszt. A színpad kö-
zepén elhelyezett fekete dobogó nemcsak
díszletelem (Piros Sándor m. v. munkája),
hanem a térbeli hangsúlyok rafináltan
játszatott szervezőpontja is.

A nézők szimpátiája, miként Schilleré
is, Máriáé. Várnagy Katalin játssza, néha
túlságosan visszafogottan, a szerep és
megjelenése dekorativitására hagyatkoz-
va, érzékeltetve, hogy a történelem Erzsé-
betet igazolta. Feleki Sári alakításából az
előadás nagy részében inkább ingadozó,
bizonytalankodó embert, a nőt ismerjük
meg. Ám az utolsó jelenetben, amikor a
körülmények már-már legyűrik, de úrrá
lesz gyengeségén: valóban mindenre el-
szánt királynőként ül a trónjára.

Nemcsak koncepcionális oka van an-
nak, hogy Csongrádi Mária a két fő-
szereplőre koncentráló kamaradarabot
rendezett a Stuart Máriából. Az is, hogy az
ilyen igényű darab minden szerepét az
adott körülmények között nem lehet op-
timálisan kiosztani. Elvben egy akkora
társulatban, mint a Déryné Színház,
minden szerepre található megfelelő szí-
nész, mégis, amikor a társulatok hosszú
hónapokon át játsszák az ország eltérő
zugaiban a különböző darabokat, akkor a
színészegyeztetés szinte megoldhatatlan.

Ez a probléma messze túlmutat a tisz-



teletet érdemlő és számos művészi ered-
ményt hordozó Stuart Mária-előadáson, és
tükrözi a Déryné Színház szerepének mai
értékelése körüli ellentmondásosságot.
Többek között azt, hogy az állandó vagy
tájoló színházzal nem rendelkező
helységek színházi ellátásához rendel-
kezésre álló anyagi, technikai, szellemi
tőke - a különböző társulatok alkalmi
látogatásainak, rövidebb-hosszabb ideig
tartó turnéinak elszaporodásával - mind-
jobban szétforgácsolódik. Holott talán a
falvakat rendszeresen járó Déryné Színház
adottságait és körülményeit kellene
következetesen továbbfejleszteni, hogy a
jelenleginél magasabb szín-vonalon legyen
képes betölteni az ország legnagyobb
színháza címmel járó hivatását.

N. I.

SZOLNOK

Karnyóné,
Magyar Elektra

Az előadás első meglepetése, hogy fordí-
tott sorrendben játsszák a darabokat. Nem
mintha kötelesség volna, inkább csak
szokás az Elektrával kezdeni és a
Karnyónéval folytatni e két régi magyar
klasszikust egy produkcióba ölelő es-tét.
Keletkezésük időrendje kívánja így,

Tímár Éva (Elektra) és Rácz Tibor (Oresztes)
(Nagy Zsolt felv.)

s tán a hagyomány is, hogy a tragédia
feszültségét szatírjáték, komédia eny-
hítse. Horváth Jenő rendező szakított
ezzel a hagyománnyal - a Karnyónénak
így amolyan előjátékszerep jut. Bevezető
a tragédiához.

Ez az előjáték sikerült kevésbé. Pedig az
alapelgondolás megnyerő. Csokonai
stílusparódiáját, amelyet nyelvi humora és
tündéri bohózatossága miatt ma haj-
lamosak vagyunk holmi XVIII. század
végi előabszurdnak tekinteni, a rendező a
realista vígjátékhoz közelítette. Ez az
elképzelés jól működtethető mindaddig,
amíg a darab képtelen ötletei el nem sza-
badulnak, és végképp elvagdosva a föld-
közelhez béklyózó köteleket, az egész mű
lebegni nem kezd a népi szürrealizmus
szárnyán. Itt már az előadás, szak-mai
nyelven szólva, „leül". Úgy lóg ki belőle a
darab utolsó harmadának játé-kos humora,
mint az aprólékos gonddal megépített
díszletből a Karnyóné szobáját
helyettesítő, égig nyúló lajtorja. A já-
tékosságnak is így kellene kinyújtóznia a
realizmusból.

A Magyar Elektra annál következetesebb
gondolatot sugároz. Székely László
díszlete monumentálisan egyszerű. A
rusztikus falépcső a jelzett deszkaépület-
tel és a szintén jelzésszerűen beépített
fehér homlokzattal egyszerre utal a dráma
antik eredetére és a korareneszánsz
magyar változat parlagi-nemesi világára.
Bornemisza Péter archaikus darabossággal
előregördülő gyönyörű mondatai ke-
ményen, kopogó ritmusban és az élőbe-
széd természetességével hangzanak a sze-
replők szájából. Horváth Jenő mellőzi az
érzelmi lávafolyamokat és az öblös indu-
latokat. Szakít azzal a fölgerjedt előadás-
móddal, amely pedig a dráma egyik leg-
mélyebb sajátjának látszott. És csodála-
tosképpen így is Bornemiszát kapjuk, egy
szikárabb, inkább az idegeken, mint a
szenvedélyeken lejátszódó változatban.

A kívülről jött idegen, Oresztes tár-
gyilagossága az előadás végén szembe-
kerül Elektra húsz éve dajkált bosszú-
szomjával. Megérzünk valamit a szabadító
és a megtorló közötti tragikus ellen-tétből,
amelyet a téma földolgozói Aiszkhülosztól
Gyurkóig koruk gondolkodásához
igazítottak.

K. T.

A három nővér: Jancsó Sarolta,
Meszléry Judit, Gyöngyössy Katalin
(Jármay György felv. )

MISKOLC

Három nővér

Két perccel az első mondat elhangzása
előtt kezdődik az Illés István rendezte
Három nővér-előadás. A nyitott színpadon
elviselhetetlen csöndben l é t ez ik a három
Prozorov lány. Olga (Gyöngyössy Kata-
lin) iskolai dolgozatok fölé kényszeríti
magát, Mása (Meszléry Judit) egy ezer-
szer olvasott könyv mögé rejtőzik, Irina
(Jancsó Sarolta) az ablaknál áll, „gondo-
lataiba süppedve". Hétköznapian, látszó-
lagos teljes nyugalomban gyűlik a két-
ségbeesés. Olga görcsösen markolja a
tollat, Mása vadul tépi az oldalakat. A há-
rom lány két perc alatt eljátssza a négyfel-
vonásos drámát.

Ekkor még övék az egész (amúgy is
hatalmas) színpad, övék az egész Prozorov
ház, az összes remény, vágy és elvá-
gyakozás. Amint megkezdődik az elő-
adás, szűkülni kezd körülöttük a tér. Mind
kevesebb helyük marad az életre, Natasa
jelenetről jelenetre szorítja ki őket apjuk
házából. Előbb összeköltözteti Olgát ás
Irinát, leüldözi őket az emeletről, Olgát és
a dadát szolgálati lakásba űzi -I
mindaddig, míg a negyedik felvonásra már
csak a ház előtt jut nekik hely. A színpad
egyre zsugorodik, a Fehér Miklós
játékterét kezdetben távolban határoló
deszkázat az előadás vé-



gére szinte a rivaldáig kúszik előre. Mire
Tuzenbach halálhíre megérkezik, a három
nővér egymás testközelébe szorul, és egy
súgólyuknyi területen találkozik újra. Ott,
egymásba akaszkodva, egy-mást erősítve
hihető bizakodásuk, hogy „szenvedésük az
utánuk következőkben változik örömmé",
hogy megtudják, miért szenvednek. Igy,
ismét együtt, valóban élni fognak!

Átgondolt, komoly rendezés lehetne
tehát az előadás, ha Illés jobban oda-
figyelt volna azokra a gondolatokra,
amelyeket Csehovnál a sorokalatti rejt.
R e j t i , a szó eredeti értelmében. A szín-
padra állító feladata tehát előásni és fel-
színre emelni. Nincs szükség ehhez lát-
ványos kitörésekre. Tovsztonogov írja: „A
szenvedést nem feltárni, maximálisan
leplezni kell!" - és ez a „csehovi szabá-
lyok" legfontosabbika. Erre mindössze
Meszléry Judit vállalkozott, Másája szinte
végigdermed egy felvonást, hófehér
mozdulatlansága az előadás emlékezetes
pontja marad. H. A.

KECSKEMÉT

Figaro házassága

Beaumarchais komédiája, a Figaro há-
zassága, mely Lukács György szerint a
társadalmi hatást kiváltó művek iskola-
példája, Kecskeméten még csak nyo-
mokban sem mutat semmiféle politikai
tartalmat. Nem az aktualizálást kérjük
számon, illetve nem olyan előadást, mely
„mai", harcos Figarót ábrázol „mai"
Almavivákkal szemben. Szó sincs róla.
Azt a Figarót szerettük volna látni, aki-ről
Napóleon azt mondta, hogy maga az
akcióba lépő forradalom. Azt a Figarót, aki
a harmadik rend jogait védi az arisz-
tokráciával szemben; azt a tanulságot,
melyet „aktualizálás" nélkül nyújt Al-
maviva és Figaro konfliktusa.

Fodor Géza kitűnő elemzésében (Zene és
dráma, Magvető Kiadó, 1974) kimutatja a
Figaro házasságának három alap-rétegét.
Az első: a játék burka, „közép-pontjában
egy átöltözésekben és kicselezésekben
gazdag intrika áll", amelynek irányítója
Zsuzsi. „A voltaképpeni tartalom a
játékos, még a commedia dell' artétól
örökölt és formálissá vált apparátus
mögött húzódik meg": Figaro és a gróf
közötti konfliktusban. Mind-kettejük
Zsuzsit kívánja, és a párharc még a
hagyományos vígjátéki keretek

között is maradhatna, de Beaumarchais
egy harmadik síkot is feltár. A mű kö-
zéppontjába a társadalmilag konkrét és
kiélezett úr-szolga ellentét kerül: „A
Figaro házassága dramaturgiájának tehát az
az érdekessége, hogy a mű élesen poli-
tikus, anélkül, hogy közvetlenül politikai
tárgyat ábrázolna."

Mindezek helyett Bozóky István kecs-
keméti rendezése csak a szerelmi bonyo-
dalmat eleveníti meg. Azaz, csak a felszíni
réteget. S hiába hangzik el a harmadik fel-
vonás ötödik jelenetében a gróf és Figaro
párbeszéde a politikáról, vagy az ötödik
felvonásban Figaro nagy monológja a ki-
váltságokról s arról a felismerésről, hogy
az ármánnyal szembe nem a szerelmet,
hanem a cselt kell szegezni : olyan környe-
zetben, szituációban és olyan hangsúlyok-
kal történik ezek felidézése az előadásban,
hogy elvész az eredeti értelmük. Az előbbi
jelenetben a bírói pulpitusra könynyedén
ülve-támaszkodva csevegik el a súlyos
mondanivalójú párbeszédet, míg a
monológ kékes félhomályban, álmosító
környezetben, sem ritmikailag, sem
szituációban nem kellően előkészítve,
monoton előadásban hangzik el, s
hangsúlyt csak a Figaro magánéletét tag-
laló mondatok kapnak.

Figarót és Zsuzsit pályájuk kezdetén álló
színészekkel játszatja a rendező, míg
Almavivát és a grófnőt Trokán Péterrel,
illetve Szakács Eszterrel. Híd-végi Miklós
Figarója kedves, csinos

Hídvégi Miklós (Figaro) és Soproni Ági (Zsuzsi)
(Székely Dénes felv. )

arcú, szeleburdi kamasz, Soproni Ági
Zsuzsija pedig cserfes, csinoska fruska, de
semmiképpen nem a mozgatói a cse-
lekménynek. Nincsenek azonos súly-
csoportban a gróffal és grófnéval. Így
hiába érezteti Trokán a felsülések ellenére
is elegáns fölénnyel a gróf abszolút
hatalmát, hiába válik Szakács Eszter
alakításában modern asszonnyá a grófnő,
nincs ellenpont, a konfliktusok nem jön-
nek létre, a dráma elmarad. N I

ÓDRY SZÍNPAD

Kabaré

Harold Prince musicaljét a magyar
közönség a belőle készült, nagy sikerű
filmből ismerte meg; a főiskola végzős
színésznövendékei most az eredeti zenés
játékot, a zöldséges kiskereskedő Schultz
úr és Schneider kisasszony szomorú sze-
relmi románcát is előadták. A Kabaré e
Szinetár Miklós rendezte magyarországi
bemutatója lendületességével, frisseségé-
vel kiemelkedik a közelmúlt főiskolai
vizsgaelőadásai közül (nyáron a Város-
majori Színpadon a szélesebb közönség is
megismerkedhet vele) : kár, hogy épp a
mélyebb történelmi irónia hiányzik belő-
le. Inkább a külsődleges ironizálás esz-
közeivel találkozunk, s a társulat zsen-
gébb talentumú tagjai nemegyszer szín-
padi karikatúrát formálnak a karakte-
rekből.

Dunai Tamás azonban Schultz úr
szerepében ízig-vérig tehetséges alakítást
nyújt. Pontosan érzi a kor levegőjét, mely
a harmincas évek Németországának
nyomasztó világát ironikus költői játék
formájában idézi fel. Ennek az alakítás-
nak elsősorban mégsem történelmi, ha-
nem emberi hitele van: groteszk lírája,
bensőségessége érinti meg a nézőt. Cseke
Péter kedves konferansziéját kell még
kiemelnünk az együttesből.

A főiskolás Kabaré fiatalos kelleme, üde
természetessége ellenére épp a friss
diplomával rendelkező együttes láttán
elfog a szomorúság: e sok tekintetben oly
vonzó társaság ugyan honnan ismeri az
olcsó poénok vígjátékosdíját? Mintha a
színpadi humor poéziséről mit sem
tudnának, csak a kabaréviccekről, s így
saját tehetségük igazi értékeit vesztege-tik
el. A Kabaré cselekményének hely-színe
valóban az egyik berlini kabaré, maga a
musical mégsem kabarédarab.

P. A.


