
kemény szerep, hős, félhős vagy éppen
gátlástalan figura után itt az operett bon-
vivánjából és énekes rezonőrjéből kiala-
kított furcsa szerepet alakít szemlátomást
nagy élvezettel. Közben arra is van ideje,
hogy a második felvonásban eljátssza a
korántsem rendíthetetlen oroszlánidomárt,
és egy bohócmagánszámmal is
előrukkoljon. Az a némileg tán felségsértő
gondolatom támadt nézése közben, hogy
ez az ezerarcú színész milyen nagy-
szerűen játszana el mondjuk egy egér-
fogóba helyezett szalonnadarabot is, ha
éppen arra lenne szükség.

Réti Erika meglepetés. Nem először, és
ezúttal abszolúte kellemes. Visszafogott,
kedves, elhitető. Énekkultúrája alapján
bármelyik zenés színházban bérelt helye
lehetne. Nem véletlen, hisz a szöveg-
könyv szerint határozott dallamíveket ki-
énekelni tudó primadonnaalkat, akit
formál: Iduna. Kár, hogy a színésznő
időnként rá is játszik énektudására, mint-
egy komolyan-karikírozottan utánozva a
primadonnákat, öblöget. Iduna alakja
kísérti a sablonokat, hiszen egy cirkuszi
família sokadik leszármazottjában miért ne
lehetne eljátszani a párizsi mondainette-et.
Ezzel szemben Réti Erika ügyesen kikerüli
ezt a csapdát, és megmarad kedves,
visszafogott, érző szívű kis pá-rizsi
midinette-nek.

M. Horváth József Gusztáv bácsija
megy át a legtöbb változáson. A dögro-
váson lévő, göthös nagybácsi végül föl-
lázad, és ő bizony nem ijed meg a saját
árnyékától, beáll bohócnak. Noha a finálé
során úgy kuporog a trapézon, mint egy
ijedt tyúk a létrán, azért Gusztáv bácsi
igyekezete mindenképp méltánylandó. M.
Horváth újólag megmutatja, hogy igazi
komikusalkat.

A rokonok közül Jablonkay Mária tűnik
ki. Az ő gonoszságba kövesedett irigy,
ostoba Berta nénije valódi kabinet-
alakítás. Monyók Ildikónak hálátlanabb
szerep jutott, hiszen Gusztáv bácsi har-
cias, önző felesége kevés játéklehetőséget
kínál; bömbölni és szemöldököt ráncolni
kell. Viszont a második felvonásban a
színésznő leopárdként lép színre. Még-
hozzá unott, elhízott, lusta leopárdként,
aki épp ezért személyes sértésnek veszi,
ha történetesen tűzkarikán kell átugrania,
vagy ha az idomár fejét az ő szájába dug-
ja. Monyók Ildikó ezekben a percekben
önfeledt kacagást csal ki a nézőkből.

József titkár-inas szerepe kicsiny, szö-
vege jószerével nincs is. A szerep mégis
érdekes lehet, bizonyítja ezt a főiskolások

régebbi, Ódry színpadi előadásán Masz-
lay István, s most Gáspár Antal. Róla el is
hangzik, hogy voltaképp titkár, csak most
a nagyobb proccság kedvéért öltöztették
inasnak. Gáspár szinte szöveg nélkül el is
játssza ezt a furcsa karriert. Ahogy
minden megaláztatásra rezzenetlenül, a
háttérbe húzódva, tűnődően föl-vont
szemöldökkel nézi ezt a perzsavásárt, ami
Oberholzerék születésnapja, beszédesebb,
mint hosszú monológok.

Tűzijáték a hegytetőn

Szőke megszokott társulatából néhányan
ezúttal hiányoztak, bizonyára az énekes-
feladat okozta kényszer miatt. Így a szí-
nészi játék nem is volt olyan egységes,
ahogy megszoktuk, néhányan mintha más
rendező darabjából kerültek volna erre a
színpadra.

A Tűzijáték azonban bebizonyította, hogy
lehet a színházról (cirkuszról) köz-
érdekűen is szólni. Bizonyára mind a tár-
sulatnak, mind pedig a rendezőnek sokat
jelentett, hogy egy újabb magas hegyet
sikerült megmászniuk. Azért egy igen
személyes véleményemet hadd írjam le:
nem igazán szeretem az alpinistákat, mert
értelmetlennek tartom egy olyan magaslat
megmászását, amit helikopter-ről sokkal
könnyebb megközelíteni.

Nagy vállalkozás, hogy a kecskemétiek
majdnem csodát varázsoltak egy szép
dalokkal teli, de ostoba történetből.
Azonban én sokkal jobban szerettem,
amikor az egységes előadás mellett vala-
mi nagyon fontosat üzentek is - például a
Revizorral vagy az Elveszett paradicsommal.

Jiři Menzel: A három megesett lány esete (szol-
noki Szigligeti Színház)

Rendező: Árkosi Árpád. Fordította: Bár-
kány Katalin. Dramaturg: Magyar Fruzsina.
Díszlet: Árkosi Árpád-Varga György. Jel-
mez: Tordai Hajnal m. v. Mozgástervező:
Dölle Zsolt m. v.

Szereplők: Nagy Zoltán, Csák György, ifj.
Kőmíves Sándor, Fehér Ildikó, Szoboszlai
Éva, Egri Kati, Takács Gyula, Nagy Gábor,
Jakab Csaba, Jeney István, Varga Tamás.

Paul Burkhard: Tűzijáték (kecskeméti Katona
József Színház)

Fordította: Romhányi József. Rendező :
Szőke István. Szcenikus: Szászfay György.
Díszlet: Kerényi József m. v. Jelmez: Füzy
Sári. Koreográfus: Horváth Ferenc.

Szereplők: Lakky József, Balogh Rózsa,
Várkonyi Szilvia, Vadasi Tünde, Németh
László, Jablonkay Mária, M. Horváth Jó-
zsef, Monyók Ildikó, Maróti Gábor, Fabó
Györgyi, Tolnai Miklós, Réti Erika, Bácskai
János, Gáspár Antal.

SOMLYAI JÁNOS

Békéscsabai anziksz

1980-ban új célkitűzéseket hirdetett meg a
Békés megyei Jókai Színház. E célkitű-
zések központi gondolata a „Romain
Rolland-i és Illyés Gyula-i értelemben vett
népszínházzá" válás. Ennek már az első
évben olyan eredménye volt, mint például
Illyés Gyula Bolhabál című népi
komédiájának bemutatása. Emellett nem
mondtak le a kevesebbeket érdeklő művek
színreviteléről sem. Stúdióelőadásban
mutatták be Mészöly Miklós Bunker című
drámáját. Az „eszközökben színes,
érzelmekben gazdag. . . színházi törek-
vésük" igényes színvonalú operettelő-
adások, musicalek bemutatását is jelenti.
Az elmúlt évad művészi munkájának
eredménye a színház iránt egyre növekvő
közönségérdeklődés is. Ennek megfelelni
az önmagukkal szemben támasztott ma-
gasabb követelményekkel lehet. „A szín-
ház 1981-82-es évadjából ezúttal három
előadást mutatunk be: Jókai Mór: Ba-
rangok, Euripidész : Oresztész, Shakes-
peare-Sztevanovity-Madarász: Tévedések
víg játéka (musical).

Barangok

Mikor a Jókai Színház: A Barangok vagy a
paeóniai vojvoda című Jókai-vígjáték be-
mutatását elhatározta, felettébb kockázatos
feladatot vállalt. A darabot az iro-
dalomtörténet csak mint bibliográfiai
egységet tartja számon, s a színháztörténet
is csak azért bőbeszédűbb, mert e szín-
művel talán a legnagyobb magyar szín-padi
bukásra emlékezhet.

1896. május 1-én e darab bemutatásával
nyitották meg a Vígszínházat. Utána még
két alkalommal játszották (május 2- és 3-
án). Megbukott. És nem a békéscsabai elő-
adás érdeme, hogy ezen ingerlően rossz
darab nem tud ismét oly egyértelműen
megbukni. Ugyanakkor le kell szögezni - a
kockázat is ebben áll -, az a gondolatkör,
amivel e vígjáték foglalkozik, végül is nem
bukást érdemel, mert - s eb-ben igazat kell
adnunk Molnár Gál Péternek, még ha túloz
is -: „Kíméletlenül egészséges nemzeti
önismereten alapuló szatíra, amit azóta
annyira hiányolunk irodalmunkból,
színjátszásunkból, gondolkodásunkból." Ez
egyben a válasz



Jelenet Jókai Mór: Barangok című színművéből (Békés megyei Jókai Színház)

arra is, hogy miért érdemes e darabbal és
bemutatásával, sikertelenségének meg-
állapításán túl is foglalkozni.

Meglehet, bizsergetően vonzó egy felej-
tésre ítélt, megbukott színdarabot újból
elővenni. Hinni lehet, hogy megőrizte,
megőrizhette hamvas üdeségét, mert nem
volt prédája, sem segítő mankója
nagyszerű vagy éppen kiérleletlen gon-
dolatoknak, avatatlan vagy akár zseniális
kezek nem alakították, nem „értelmezték".
Talán igazítást sem igényel, hiszen a
bemutatásával remélt megérdemelt siker
így igazi, s jó szemű felfedezőjének, bátor
színre állítójának is így hoz nagyobb
elismerést. Csakhogy ez a darab, ha nem is
teljes átírást, de ;egy a tiszteletlenségig
nagymértékű dramaturgiai beavatkozást
mindenképpen megkívánt, elviselt volna.

Mielőtt a cselekmény rövid leírására
kísérletet teszek - félve, hogy az nem lesz
kellően követhető -, mentségemre hadd
idézzem az 1896-os bemutató egyik
résztvevőjét, a Barang Jaquez-ot alakító
Hegedüs Gyulát, aki e darabról azt írja:
„Valami zagyvaság volt ez. Vagy mi nem
értettük a költőt, v a g y a publikum mind-
kettőnket. Volt a darabban minden. Fel-
vonulás, nemzeti ünnep. Magyarok, an-
golok, Tallérossy Zebulon, urak, pa-
rasztok, frakk és díszmagyar. Töltött-
káposzta és buffet."

A történet: báró és milliomos Barang
(korábban White) Izsó, valamint felesége,
Cleopatra és fiuk, Szigfrid pesti palotájuk
erkélyéről nézik a millenniumi felvonu-
lást. Vendégül látják eközben Barang
(korábban Black) Jaquez-ot és annak
lányát, Miriamot, aki Szigfrieddel készül
házasságot kötni. Várják, s majd meg is

érkezik még Karapumpopulos Archileph-
tes, a paeóniai követ, aki hazája meg-
mentését a magyarok vélt agressziójával
szemben csak úgy tudja elképzelni, ha a
jelenlegi basát elűzik, és vojvodát válasz-
tanak, történetesen Szigfrid személyé-ben.
Barang Izsó vendége még e napon az
alföldi kiskirály, Barangh Ubul, annak
felesége, Borcsa, lánya, Ibolyka, fia, Géza,
s további két magyar úr, úgymint Tallé-
rossy Zebulon, hivatalkereső hazafi, és
Horkázy, a táltos és kalugyer. „A magya-
rok azonban majd csak a későbbiek fo-
lyamán jelennek meg, mivel ki-ki a maga
korhű jelmezében előbb részt vesz az
ünnepi menetben. Mire a darab véget ér,
Szigfrid aki lemond vojvodaságáról és
millióiról, viszont egyetemi docensnek
jelölteti magát - az időközben szépségki-
rálynővé választott Ibolyka vőlegénye
lesz. Miriam pedig Gézával lép frigyre,
aki közben egy látszólag remek üzletet is
kötött a paeóniai követtel, csakhogy e
derék férfiúról kiderül, hogy szélhámos,
és örüljön, ha menekülni hagyják. Végül
Szigfrid önkéntes huszárnak jelentkezik.
Ennyi. Es ahogy Hegedüs Gyula írja: „A
darabból nem maradt meg semmi az
emlékezetemben. A nagy költő, az isteni
mesemondó háziköntösének ujjából rázta
ki ezt a kis históriát, ami nem volt
színpadra való, mert nem volt dráma."

Tartozunk az igazságnak és Jókainak
annyival, hogy elismerjük: ebben az ere-
detileg színműnek, majd később vígjá-
téknak megjelölt darabban egy már akkor
is létező problémával igyekezett
szembenézni. De mind a maga, mind a
darab s nem kevésbé a közönség szem-
pontjából a lehető legrosszabbkor. „A mil

lennium idején szeretett volna ironizálni a
fölött, hogy ki és hogyan igazán magyar.
Persze azt nem állíthatjuk, hogy épp
Jókaira várt ez a feladat. Mégis mindaz,
amit ő tudott, tudhatott e témában, az is
nagyon fontos lehetett volna, ha a szín-
padról az akkori néző számára emészthető
formában hangzik el. Másrészről ha már
nem tragédiát, de vígjátékot írt
(feltételezve, hogy gondolatilag és tech-
nikailag „hibátlant"), egyet sejtenie kel-lett
volna: ezen a kérdésen akkor lehet (már)
nevetni, ha többet tudunk róla. Aki pedig
beszélni, írni akar erről, annak mindent
ismernie kell. Még azt is, hogy nézője,
olvasója mit és mennyit tud mindezekről.
E két utóbbi kérdés-ben a darab mai
színreállítói is elmarasztalhatóak.
Ahogyan nyilvánvaló, hogy akkor, 1896-
ban a millenniumi ünnepségek sűrűjében a
Vígszínház - egy új világvárosi színház -
avató előadásának ön-magát is ünneplő úri
közönsége még nem képes, nem akarja
önmaga gúnyosan megrajzolt tükörképét
felismerni, azon nevetni, ugyanúgy igen
„habókos" ötlet elvárni a mai közönségtől,
hogy minden számára való utalás és
fogódzó híján, ebben az érintetlenül
hagyott Jókai-darabban mára is érvényes
gondolatokat tudjon felfedezni a nemzeti
önismeretről. Mi már nem tudunk nevetni
ezen a darabon. Hiszen Jókai nem tett
egyebet, mint összeírta, listázta azokat a
valóság-elemeket, melyeket kinevetni,
szégyellni valónak tartott az 1896-os
hamis dísz-magyaros hangulatban. Velük
szembe pedig vérszegény, romantikus, ma
már csak mosolyogtató példát állított. Így
nem maradt (volna) más lehetőség, mint
elődeink bátortalanul felvezetett panop-



Kárpáti Tibor (Oresztész), Vajda Márta (Élektra), valamint Medgyessy Pál és Hidvégi Mária az Oresztészben

tikumán nevetni. Végül is ez sem kevés, de
nem sikerült, noha volt az előadásban
néhány olyan jelenet, mely legalább han-
gulatában ígérte, múltunkból valami lé-
nyegesebbet, olyat tudat velünk, hogy mai
magunkon is nevethetünk, mai magunkra
is ráláthatunk.

Ilyen az első felvonás kezdete. A néző-
téri zsongás éppen csak halkul, még nincs
is egészen sötét, mikor a színpadot takaró
áttetsző tüllfüggöny mögött a de-rengő
kékes fényben megjelennek, felis-
merhetőkké válnak a szereplők, s a kezük-
ben tartott nemzetiszínű zászlócskákkal
némán integetni kezdenek a zenekari
árokban vonuló ünnepi menet felé. Te-szik
ezt sejtelmesen, arcukra fagyott bárgyú
mosollyal, marionettszerű, tört, ki-mért
mozdulatokkal. Ám a szín megvilá-
gosodik, a függöny felemelkedik, és kez-
detét veszi egy bántóan realista, kissé la-
pos vígjáték, ahol a szavaknak, a gesztu-
soknak, a mozdulatoknak csak egy és
konkrét jelentése van. Várjuk, hogy az első
másodpercek (már-már szürrealista)
víziójának folytatása, vagy vele kapcso-
latba hozható kontrasztja legyen, ám hiába.
A figurákról fokozatosan leválnak az
általánosíthatónak hitt jegyek, s marad a
közvetlen, első értelmű verbális humor és
helyzetkomikum.

Maga a színészi játék is ezt erősíti. A
színpadon nem lehet már pótlólag elvé-
gezni a dramaturg munkáját; hangsúlyt
adni a darabból hiányzó eszmei ellenve-
tésnek, melynek nevében az ironizálás
történne. S mert így a színészek számára

sem eléggé meggyőző az a gondolat, amit
közvetíteniük kellene, itt egy lehetőségük
maradt: szerepük minden lehetséges hu-
morforrását kiaknázni, megvalósítani,
annak legnyilvánvalóbb jelentésében. Ezt
jól is csinálják. Olyannyira, hogy azok-
nak a figuráknak, akiket kinevetnünk illett
volna, irigylésre, elismerésre méltó
tulajdonságokat is juttatnak, és így nem
csoda, ha inkább cinkos nevetésünket
váltják ki. Például Dénes Piroska Borcsát,
az alföldi kiskirály feleségét - bár e
figurának vannak nem épp dicsőséges pil-
lanatai is - inkább egy talpraesett, ravasz,
jó humorú magyar gazdaasszonyhoz kö-
zelíti. Ezzel eléri, hogy „kiszólásain",
ártatlan, őszinte gesztusain jóízűen ne-
vetünk, s eszünkbe sem jut a nemzeti
önismeret. Tallérossy Zebulon (Gyurcsek
Sándor) hibás magyarsága, erősen
„felvidéki" kiejtése csak a leglaposabb
nyelvi humor szintjén mulattató. Ezzel
szemben állást, hivatalt, szinte megejtő
bájjal keres, mely bájhoz ugyan hozzá-
járul e hibás magyarsága is, de még in-
kább jól koreografált, öreges, ám nem
megtört, hanem csibészes mozgása. Ter-
mészetesen kapunk képet a magyarok
hibáiról is, csak nem úgy, hogy alkalmas
lenne típusteremtésre. Horkázy, aki egy
személyben tuhudun táltos és óhitű kalu-
gyer, hiába esketi a házasulandó párt e
kétféle rítus szerint is, mert ha közben
részeg, mint a csap - Jancsek Ferenc is er-
re helyezi a hangsúlyt -, akkor a komikum
forrása kizárólag ez lesz. Folytat-hatnám a
sort a darab „modern" elemei-

vel - bicikli, léggömb, villamosság, üzleti
szellem - amelyek bármi módon kerültek
is színre, ma már sem a „pozitív
ellenpélda" szerepét nem tölthették be,
sem nevetni nem tudtunk rajtuk. Tulaj-
donképpen csak a jó egyéni alakításokon
nevettünk, de nem a vígjátékon. A darab
minden szerepe, mivel önmagán nem
képes túlmutatni, megmarad az egymástól
független, lényegi felismerésre alkal-
matlan, egyszeri, közvetlen nevettetés
szintjén.

A jelmez és a díszlet is a mondottaknak
felel meg. A jelmezek semmi segítséget
nem adnak a figurák jellemzéséhez, s még
az sem segít, hogy a magyarok öltözete
érezhetően túlzó, mert azokról meg-tudjuk,
hogy már a darabban is mint jelmezek
funkcionálnak. Az előadás elhibázott
hangvételéhez korrekt, gondosan korhű
ruhákat látunk. Ilyen a díszlet is, azzal a
parányi különbséggel, hogy a gazdag
palota szalonjának ki tudja hány karú
csillárja, márványoszlopai jól láthatóan
papírmasészerűek, és eldönthetetlen, hogy
ez vajon szándékos utalás-e egy talmi
világra, vagy csak a színház szűkösebb
lehetőségeinek következménye.

Végezetül még két jelenet, ahol a játék -
hasonlóan a nyitóképhez - túlmutathatna
az addig látottakon, s érdemi közlendőt
hordozhatna. A második fel-vonás végén,
a kölcsönös és hol nevetséges, hol
szánnivaló felköszöntések után a jelenet
szereplői egyvonalban, lassan, a mögöttük
elsötétedő színpad előterébe állnak,
méltóságteljesen emelik poharu-



kat, s kívánnak a nézőknek végtelen ko-
molysággal egy boldogabb jövő nemze-
déket, egy új, dicsőbb ezredévet. Majd
poharaikat egymás mellé a földre helyezik,
az inasok meggyújtják az alkoholt, s csak
ez a sejtelmes fény világít. Ezzel a
kétségkívül hatásos képpel mindössze egy
baj van: nincs párja, viszonyítási alapja,
kötődése a darabban, ezért nehéz
eldönteni: ez a legszomorúbb, a legko-
molyabb jelenet, vagy épp itt kéne a leg-
harsányabban nevetni. Végül a befejezés,
ahol egy lövésre emlékeztető hangot
hallunk, s a századforduló (ezredforduló)
figurái, mintha csak megérdemelt ítéletük
teljesedne be rajtuk, földre hull-nak, s a
felvonulásnál használt hatalmas zászlókkal
betakartatnak. Béke poraikra.

A darab kezdetének pár másodpercével
együtt e három kép az, ami az előadás
egyik lehetséges megoldását' mutatta, s
hiába, hogy önmagukban jól megkompo-
náltak, hogy elhelyezésük hangsúlyos, ha
közöttük egy tőlük idegen, egykedvűen
valóságos, álmos vígjáték folydogál.

probléma azonban így is volt bőven. Kö-
zülük csak érzékeltetésképpen említenék
néhányat. Miként, milyen mértékben
kapjanak szerepet az Euripidész drámái-
ban megfogalmazott világnézeti ellenté-
tek? Oresztész ábrázolásában milyen
súllyal bírjon társadalmi meghatározott-
sága, milyennel a lélektani motivációk, s a
cselekmény alakítására is melyik hasson
jobban? További lényeges kérdés még az
isten - vele pedig az elfogadandó, el-
fogadható(?) igazság szerepe is. Hiszen
Euripidész írja a Bölcs Melanippé első vál-
tozatában: „Zeusz, kit csak puszta szóbe-
szédből ismerek ... majd a töredékben
ránk maradt Bellerophontészben : „Ki mondja
még, hogy vannak égben istenek? Nem,
nincsenek, ha mégis ember úgy hiszi, /
csak régi mendemondához ragaszkodik."

(Trencsényi-Waldapfcl Imre fordítása.)
Ha pedig ezek után az Orestésben mégis
Apollón szolgáltat igazságot, az vajon
kinek az igazsága, egyenlő

mértékben sújt-e vagy emel fel azzal,
hogy a hősök kezéből kiveszi sorsuk
alakításának lehetőségét, vagy talán épp
maga a lüktető, bár még megválaszolha-
tatlan emberi valóság jele ugyanez?

A megoldást a tragédia kínálta. A
hangsúly az Oresztészben lejátszódó fo-
lyamaton van. Amivel az előadás eltér a
műtől s kevesebb nála - az részben a ko-
rábban említettek miatt elkerülhetetlen
volt, másrészt így sikerült mégis a lehető
legtöbbet adni -, hogy fokozottabb mér-
tékben helyezi Oresztészre a hangsúlyt.
Ennek tudható be, hogy a külső, társa-
dalmi motivációk viszont csökkentett je-
lentőségben, tompítottabban jelennek
meg. ()resztész elhatározásában, hogy
megöli Helenét, túszként tartja fogva
Hermionét, kevésbé dominálnak a külső
körülmények, a „társadalmi" okok, el-
lenben nagyobb tért kap Euripidész, a
pszichológus. Mégsem válik az előadás
csupán egy beteg lélek kórképévé, mert

Oresztész Kővári Judit és Pelsőczy László a Tévedések vígjátéka békéscsabai előadásában

Hiába a kornak leginkább megfelelő,
vagy abból szervesen következő, rajta
újszerűen túlmutató értelmezés, ha az így
bemutatott darabbal a nézőtéren mit sem
tudnak kezdeni. A közönség figye-
lembevételének nem kell feltétlenül
igénytelenséget eredményeznie. Ha a be-
mutató legfőbb oka, hogy a közönség na-
gyobb - az irodalomban, színházművé-
szetben nem járatos, de irántuk érdeklődő
- része is megismerkedhessen egy-egy
igényes darabbal, úgy nyilvánvaló, hogy
a színreállítás a mű legtisztább, leg-
egyértelműbb megvalósítására kell hogy
törekedjék. Nem baj, ha ezek miatt az
előadás nélkülözi a szokatlan, újszerű
művészi ötleteket vagy legalábbis csínján
bánik velük. Érdeme a békéscsabai be-
mutatónak, hogy sem többet, sem keve-
sebbet nem akart, mint hogy megismer-
tesse saját közönségét Euripidész
Oresztész című tragédiájával, és ezt
hiánytalanul teljesítette. Mivel
megfejtésre váró művészi ötletekkel nem
kényszerítette közönségét állandó
„ideges" feszültséggel járó agytornára,
elérhette, hogy Euripidész váltson ki
magas hőfokú feszültséget.

Az előadás arra a két közismert tényre
épített, hogy Euripidész olyannak ábrá-
zolja az embert, amilyen az valójában,
illetve, ami ezzel összefügg, hogy tragé-
diáiban a mítosz a pszichológiai rugókhoz
képest csak másodlagos. Megoldandó



Oresztész tetteit már tudatos, elemzett,
valóságának megfelelő érzelmek, érzések
is irányítják. Ugyanakkor ezek ment-
hetetlenül azt is eredményezték, hogy al-
kudozás jog és felelősség felől - Hauser
Arnold más összefüggésben használt, de
pontos szavaival élve - nem Menelaosz,
Tündareosz, valamint Oresztész között
folyik, hogy bűn és büntetlenség
vitathatósága csak Oresztész problémája, s
nem koráé is. Apollónra való hivatkozása
is alig hihető, hamisan csengő, de nem
fedezhető fel mögötte, hogy ez Euripidész
számára is inkább ürügy volt.

Az eddig elmondottakból természetesen
következik, hogy ebben az előadásban
legnehezebb szerepe Kárpáti Tibor-nak,
Oresztész alakítójának van. Igazság szerint
nehéz volna eldönteni, hogy a tragédia
hangsúlymódosulásában milyen szerepe
van annak, hogy partnerei az övénél
gyengébb alakítást nyújtanak, s hogy
ehhez alkalmazkodva ő maga is jobban
Oresztész lelkivilágára helyezi szerepe
súlypontját; illetve mennyi eb-ben a
színészi felfogásban a rendezői el-képzelés
megvalósítása. De mert az eredmény
mindkettőjüket igazolja, kár lenne ezt
méricskélni. Elhitette, érzi: egyszerre
vétkes és ártatlan, s ami ebből a felisme-
résből következik: nemcsak vétlen já-
tékszer, hanem a lassan már tűnő sötétben
tapogatózó ember is. Gesztusai, mimikája
nemegyszer a tépelődő, töprengő Hamletet
is idézik, s ez a szerep belső erejét fokozza,
mégha ez talán a kelleténél jobban
elmagányosítja is. Ezek után érthető, hogy
alakítása ott veszít erejéből, ahol -
megtudva Argosz népének döntését
Élektra és saját sorsa felől - cselekvés-re
kell szánnia magát. Mindeddig ugyan-is
maga volt a „mérőeszköz", a szenvedő
alany, az ok és az okozat, s a külső kö-
rülmények hatása csekély volt. Dialógusai
Menelaosszal, Tündareosszal szinte
monológok voltak. Mikor tettének ala-
kítását már egyre jobban a külső körül-
mények befolyásolnák, belső ereje veszít
hiteléből. E „hiba" azonban elkerülhetetlen
volt. Annál is inkább, mert partnerei:
Menelaosz (Gálfy László), Tündareosz
(Nagyidai István), Helené (Pusztaszeri
Emília), Hermioné (Zsila Judit) nem
tudtak szerepük alakításának súlyával is
társai lenni. Talán a néhol aggályosan
pontos szerepformálás, a feltűnően gondos
hangsúlyozás, apróra kimért mozgásuk
volt az, amit már feszültséggel megtölteni
nem tudtak. Csak Élektra (Vajda Márta) s
a phrügiai szolga (Hodu József) érték el
Kárpáti játékának szín-

vonalát. Különösen Hodu József, az
éneklő, vonagló, igazán megfélemlített,
rettegő phrüg szolga rövid szerepében.
Táncnak is sejthető mozdulatai félelemtől
nyughatatlanok. Életszerű - „komikumot"

is sugalló - emberi ellenpontja a tragédia
görög hősének. Ha játéka árnya-latnyival
feltűnőbb is lett, mint azt a szerep
indokolná, annak elsősorban a többiek
már említett halványabb alakítása az oka.
Végül Püladész. Az általam látott
előadásban Medgyessy Pál betegsége mi-
att a színház egyik fiatal stúdiósa, R. Kár-
páti Péter játszotta. Ez a szerep igen
könnyen egysíkúvá válhat: Püladész leg-
főbb jellemzője a jóban-rosszban hű barát,
tettre kész, határozott jellem. R. Kár-páti
Péter ugyan a szerepnek csak ezt a vonalát
játszotta, ezt viszont jól, s ha
Oresztésznek nem is válhatott szellemi
partnerévé, de társa volt a cselekvésben, a
bajban.

E tragédia nehezen díszletezhető.
Mindannak, ami itt történik, ami Oresz-
tészben végbemegy, a mi számunkra már
alig van köze konkrét helyszínhez. Noha
ez adott esetben jelenthet „bármit", itt
ebben az előadásban olyan díszletet kel-
lett és lehetett teremteni, mely nélkülözi a
durva aktualizálást, de a keletkezési
helyhez, időhöz való kötöttséget is, vi-
szont lehetővé teszi, hogy figyelmünk
teljes egészében Oresztészé, Elektráé
lehessen. A néző hangulatát az első pilla-
nattól fogva tartja, meghatározza a „stú-
diószínház" nézőtere, színpada s ami
tulajdonképpen a kettőben egyaránt funk-
cionál: az előadás díszlete. E díszlet -
mellyel a négyszáz férőhelyes színházte-
remből sikerült kialakítani a hatvan-het-
ven néző számára alkalmas stúdiószínhá-
zat - nagyon egyszerű. „A színpadon
három különböző magasságú, egymásra
lépcsőzetesen épülő dobogó, legfelül pe-
dig a királyi palota bejáratát szimbolizáló
nyílás. Mindenütt hatalmas fehér vásznak
borítják, de ugyanez a fehér vászon
takarja, illetve alkotja a negyedik szék-sor
mögött a nézőtér hátsó falát és oldal-
falait, a mennyezettől a padlóig. „Kibúvót"

sehol sem hagy. Ugyanabban a közegben
ülünk, melyben tőlünk néhány
karnyújtásnyira Oresztész és Élektra. A
fehér felületek nem semlegesek. Tiszták.

Itt kell szólnom a koreográfiáról. Arról a
szép, helyenként - ahol a játék így kívánta
- már-már nyomasztóvá lassított
mozgásról, mely ebben a fehér, néha
szorongatóan tiszta világban még inkább a
szavak, gondolatok feszültségét fokozza.
Ezt erősítik a maszkok is. Fedik és

eltüntetik azokat az arcvonásokat, melyek
szépségükkel vagy rútságukkal, kü-
lönleges formájukkal csak az általánosít-
hatatlan egyedit teszik ismerhetővé, sze-
rethetővé, gyűlölhetővé. Helyet terem-
tenek az Oresztész(ek)nek, az Élekt-
rá(k)nak. Élektra maszkja meleg arany-
barna, a kórusé mint a fal: fehér. Oresz-
tész arca bal oldala meleg aranybarna, a
másik falfehér.

A görög tragédiák elmaradhatatlan
kórusa általában nehézkesen helyezhető
el, szerepét többnyire csak fogyatékosan
képes megoldani. Ezúttal azonban „he-
lyén" volt. A színpad két oldalára elosztott
tíz-tizenkét ember szűk térre korlátozott
mozgásával, monoton dallamú szövegével
veszélyt, várakozást, feszültséget
teremtett. A díszlet fehér vásznához
hasonló színű jelmezük bő redőzöttsége,
és az, hogy csak fakó arcuk látszott ki,
lehetővé tette, hogy észrevétlenekké vál-
janak, s ha pedig lépnek, mintha csak a
falak tennék.

Az így kialakított stúdiószínház sajnos
megfordította a nézőtér és a színpad ará-
nyait. Ez nemcsak a színész számára
probléma - például, hogy megtalálja a
kellő hangerőt -, hanem a néző számára is
gondot okoz. Tapsa, eltűnve a színpad
hatalmas légterében, kevesebbnek hat,
mint szeretné.

Tévedések vígjátéka

A több-kevesebb sikerrel (meg)vívott harc
után, melynek eredményeképpen
Csárdáskirálynő, Miska főpincér és társaik
egy időre bizonyos visszavonulásra
kényszerültek, zavart csend keletkezett, és
érezhető igény maradt a zenés szín-padi
előadások iránt. Újabb viták, komp-
romisszumok után visszakapta őt meg-
illető helyét a közben kissé „áthangszerelt"

operett, de lassú térhódításba kezdett a
musical is. Noha nem utolsósorban a
magyar musicalkísérletek bizonytalanítják
e műfaj sikerét, az iránta megnyilvánuló
igényt mégiscsak ki kell elégíteni, és
lehetőleg színvonalasan. Ezért minden
igényes zenés színpadi produkció figyel-
met érdemel, annál is inkább, mert jó-
szerivel még a tanulóéveket járjuk. Min-
denekelőtt szögezzük le: telt ház előtt és
sikerrel játsszák Békéscsabán Shakespeare
Tévedések vígjátéka musicalváltozatát
Madarász Iván zenéjével, Sztevanovity
Dusán versbetéteivel.

Ha az Oresztész békéscsabai előadása a
jó értelmezésnek még akkor is példája, ha
kevesebb, mint Euripidész műve, úgy
Shakespeare ezen vígjátékának előadása



nem a legszerencsésebb értelmezés meg-
valósulásának tekinthető.

Kétségtelen, hogy a darab története le-
hetővé teszi a komikus szituációk idéző-
jelbe helyezését, de csak annyira, hogy
azért még vígjáték maradhasson. Alkalmas
a figyelmeztetésre: kevés választja el a
sírást a kacagástól, hogy elbizakodottságra
ok nincs, mert elég, ha egy tévedés a
véletlenek kiszámíthatatlansága miatt
kicsivel tovább tart, és egyik pillanatról a
másikra szenvedő alannyá válhatunk. Ám
ha ez igaz is, ebben a játékban mégiscsak
szerencsésen alakul a hősök sorsa. Nehéz,
de meg kell találni kellő arányát a
„figyelmeztetésnek" és a „nevettetésnek".
Aegeon és családja sorsa tényszerűen nem
mulattató. Élete, ahogyan vele a darab
indul, valóban fenyegettetett, de ez csak
addig adhatja a mű alaphangját, míg az
első, Aegeon sorsához méltatlannak nem
tűnő tévedésnek tanúi nem lehetünk, s a
következő, mely már meg is nevettet,
megadja a darab követendő alaphangját
azzal, hogy a tragikumot teszi idézőjelbe.
Noha Aegeonnal, s személyében az
egyértelműen tragikus vonulattal, csak a
darab végén találkozunk újra (még ha
akkor szerencsésre is fordul élete), a
minden tekintet-ben gondtalan komikum
sem válik uralkodóvá, hiszen az ilyen
szituációkat is meg-megtörik felhangok;
kinek-kinek jut a darab során számos
ijesztő fordulat is. Békéscsabán a játék
tónusát a kelleténél így is erősebben
határozza meg a „vigyázat, nem olyan
biztos, hogy itt ne-vetnünk kell" hangulata.
Szó sincs arról, hogy ezzel megkeserítené
a nevetés perceit, de kevesebb lehetőséget
ad arra, s a figyelmeztetés dominál.

A szöveg néhány jelentéktelen húzástól
eltekintve hűen követi az eredetit. Ha
pedig ezek után azt mondjuk; nem árt, ha a
musical zenéje, versei egybehangz ó a k a

színpadon végbemenő történet-tel, akkor
ezúttal-mivel itt mind a zene, mind a dalok
„komorabbak", azaz a komikus helyzeteket
nem segítik - a rendezést és a
szerepformálásokat kellett ennek
megfelelően súlyozni. Ez is hozzá-járult az
egymástól eltérő értékű alakításokhoz.
Ugyanis nem mindegyik figura volt
alkalmas talányosabb, „komolyabb" hang
megszólaltatására, s nem is minden-ki
tudott megbirkózni ezzel a feladattal.
Vajda Márta játéka a kevés jó kivé-telek
egyike. Mondhatnám, alakításával az
eltérő szerepfelfogások teremtette
egyenetlenségeket is képes feloldani.
Adrianna az elhagyottnak hitt, tiszta

Vajda Márta. Pelsőczy László és Hodu József Shakespeare vígjátékában
(Somfai István felvételei)

gondolkodású, szerelmes feleség tragi-
kusabb hangvételre alkalmas szerepében
nem enged e vonzó csábításnak, képes
komikus elemekkel is megtölteni a figu-
rát. Mindezt úgy sikerült elérnie, hogy
ugyan Adrianna maradt, mégis mindvégig
érezhetővé tette, hogy csak játszik. A
rossz híreket valójában nem hiszi, és ha
úgy tetszik - bár Adriannának e hírek
fájdalmat is okoznak -- azért lehet ezeken
nevetni is. Nem annyira, és nem úgy állt
kívül szerepén, hogy annak paródiáját
adná, de érzékelteti, ha komoly dolgokat
is látunk, hallunk, mégiscsak bolondo-
zásnak vagyunk tanúi. Megoldását indo-
kolta a musical technikai megvalósítása
is, az, hogy a dalokat mikrofonba éne-
kelték. Fönnállt a veszélye annak s többen
voltak, akik elkövették a hibát -, hogy a
színészek megtörve játékuk egységét, pár
percig táncdalénekest alakítanak.
Ahogyan Vajda Márta játszott, úgy volt a
legkisebb ez a kockázat, ugyanis eleve
lehetővé tette, hogy ebbe a bolondos
játékba még a mikrofon is beleférjen. Az
ő játékfelfogásához legközelebb
Pusztaszeri Emília állt. Talán mostohább
szerepe s a nem eléggé kimunkált részle-
tek miatt nyújtott kevesebbet. Ellenpél-
daként említhetném viszont Felföldi
László Ephesusi Antipholusát, aki he-
lyenként túlságosan is átélte, tragikusra
hangolta szerepét, s ez bántóan hatott
mindazokban a helyzetekben, ahol a jele-
net többi résztvevőjének erre oka nem
volt. Így azok is, és a néző is kicsit ta-
nácstalanná válva fogalmazhatta: jó, jó,
de miért kell ezt ennyire mellre szívni?
Ezért aztán az ő kezében a mikrofon
olyan eszközzé vált, mely technikai
adottságaival arra a legalkalmasabb, hogy
vele az énekes saját bánatát világba kiált-
hassa. Más irányban, de ugyanez történt
Adrianna húgával, Lucianával (Kővári
Judit). Oly szende, hogy a komikus és

„tragikusabb" szituációk - bár látszólag
részt vesz bennük - rendre elkerülik. Nem
véletlen, hogy ő tudta a legkevésbé
használni a mikrofont. Megszólalásig ha-
sonlított egy évekkel ezelőtti stílusban
éneklő, nem kimondottan tehetséges
táncdalénekesnőhöz. Hodu József Syra-
cusai Dromiója viszont ismét a jó alakí-
tásra példa. Az ő alakítása a musical leg-
jobb s néhol felszabadultan is improvizáló
ritmusú produkciója, ráadásul úgy, hogy
szövege ritmikája, hangsúlya is megfelel
mozgásának. Nem élt azzal a lehetőséggel,
amivel Vajda Márta, de megtalálta szerepe
kellő arányait. Vele szemben Ephesusi
Dromio (Nagyidai István), „hasonulva"

gazdájához, Ephesusi Antipholushoz,
túlzottan is ügye-fogyott, s ott is
sorscsapást érez, ahol nincs.
Az előadás díszlete jó, sőt egy árnya-

latnyival jobb is, mint amit egy ekkora
méretű színpad megnyugtatóan magába
tudna foglalni. A színpad három oldalát
ezüstös, tört lemezek, sztaniolpapír borítja.
„A fényt a legkülönfélébb irányokba verik
vissza, s ezzel nemcsak „diszkós" hatást
keltenek, hanem Ephesus gazdagságát is
sejtetik. Középen - a forgószín-pad
előnyeit is a lehető legjobban kihasználó -
fémvázas építmény. Szerkezete világosan
áttekinthető. Kis alakítással minden
jelenetben teljesíteni tudja funkció-ját.
Épület közelről, távolról; kívül, belül,
árkádok; hajó viharban, ami csak kell.
Majdnem ugyanennyire dicsérhető a jelmez
is a maga sokféleségében, Ephesus névtelen
polgárai: katonák, hajósok, apácák, vásári
komédiások lehetnek bármely náció tagjai,
bármely korban anélkül, hogy
jellegtelenítve lettek volna. Kivétel az
erősen aktualizált porkoláb az „ő" URH-
készülékével. Kátó Sándor szerencsére azt
a kissé flegma vagány típust játssza, aki
ugyan a valóságban porko-



lábnak csapnivaló, de így feledteti a
szükségtelenül komoly kellékeket. Annál
jobb ötlet viszont két bokszkesztyűje,
amivel nagyot lehet ütni, de ő mackós,
viccelő mozdulataival kellemes humor-
forrássá avatja.

A koreográfiának, ezen a több táncost
alkalmazó musicalre nem éppen ideális
méretű színpadon, fokozottan kellett
ügyelnie a pontos, összehangolt mozgás
kialakítására, hogy sikerüljön elkerülni tíz-
tizenöt ember zavaró tülekedését, de
bénult topogását is. Á jobbára a színház
stúdiósaiból álló kar ennek hibátlanul
eleget is tett. A nem kifejezetten bonyolult
tánclépéseket végig lendületesen, ki-
dolgozottan táncolták, és hozzátehetem, ha
szerepük szerint csak jövő-menő ephesusi
polgárok, akkor is életszerűek, s nem
mihaszna ácsorgó „kellékek".

Végezetül a zene és a dalok. Bár ön-
magukban jók, nem éppen ebből a
Shakespeare-vígjátékból fakadtak. Annak
csak komolyabb tónusait szolgálják, s nem
érezni, hogy a mondandó egészével
lennének összhangban. Így itt inkább
jellegtelenek, s ahol mégsem, ott kissé
erőszakoltak.
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HAVAS FANNY

Illedelmes ördögűzés
és egyéb szórakozások
Debrecenben

Ördögök

Az első benyomásom az előadásról a szín-
padkép. A grandiózus, majdhogynem
lenyűgöző méretek, a két szintet össze-
kötő-elválasztó tekintélyes lépcső, a ko-
mor „falak", a hatalmas kereszt nagyfor-
mátumú, hagyományos történelmi tra-
gédiát sejtetnek, súlyos előadásra készí-
tenek elő. A vertikálisan és horizontálisan,
arányosan, szimmetrikusan megosztott tér
kiegyensúlyozott, nyugodt hatást kelt. A
megcsúfolt Krisztust, a hitet túl direkten
szimbolizáló kereszt az egyetlen
diszharmonikus, nyugtalanságot ébresztő
elem. Az előadás folyamán azonban egyre
inkább meggyőződésemmé vált, hogy a
színpadkép csupán keretül szolgál a
játékhoz, díszlet marad, „dekoráció". Nem
vált igazán szerves részévé az előadásnak
sem funkcionálisan, sem
atmoszférateremtő erejével. De nem
kizárólag a jelmezeket is tervező Pilinyi
Márta hibájából. A z Ördögök díszlete és
jelmeze határozott, jól értelmezhető és
körvonalazható eredeti rendezői
koncepció híján nem több, mint elfogad-
ható.

John Whiting 1961-ben írott darabjának
cselekménye a XVII. század első felében,
egy franciaországi kisvárosban, Loudun-
ben játszódik. Az itteni Szent Péter-
templom papja felvilágosult, sőt világias
gondolkodású és életvitelű, nagyravágyó,
tehetséges ember, aki egyrészt ezért,
másrészt mert bejut a „magasabb
körökbe", a város vezetőinek, urainak
társaságába, számtalan ellenséget szerez
magának. Megindul ellene az áskálódás,
majd a hajsza. Bekerítéséhez és elpusztí-
tásához az Orsolya-zárda fiatal, púpos
főnökasszonyának vádja szolgál ürügyül.
Johanna nővér ugyanis gyóntatóatyának
hívta meg a hírből ismert papot, aki
azonban elfoglaltságára való hivatkozással
nem vállalja a feladatot. A nővér sze-
mélyének szóló megalázásként értelmezi
és éli meg a visszautasítást: boszorkány-
mester hírébe hozza a plébánost. Láto-
másaiban a pap a sátán képében - kéjel-
gésre, bujálkodásra ösztönzi és készteti őt
és társait. Végül a különböző támadások, a
város felcserének és patikusának, az
egyházmegye püspökének, a fanatikus

ördögűzőknek és magának Richelieu-nek
Grandier-t elpusztító szándéka egyesül:
máglyára küldik a „Sátán cimboráját".

Balogh Gábor rendezése nem teszi
átélhetővé, maivá a darabot, nem hozza
közel; problematikája távoli és tőlünk
idegen, puszta kuriózum marad, holott a
darab több ponton, több szerepben is
lehetőséget kínálna az azonosulásra, arra,
hogy önmagunkra ismerjünk, hogy saját
problémáinkkal találkozzunk. Grandier
ugyanis nem szent, hanem gyenge és
esendő ember, tele kétellyel, kétséggel
élete, hivatása értelmét, a hitet illetően.
Pap, de még inkább esendő ember, aki az
értelem és érzékiség, a szellem és test
harmóniáját keresi, az önmagával való
békességet. Míg az ehhez vezető utat
keresi, és különböző megoldásokkal pró-
bálkozik, többször is vétkezik, de nem
azzal, amivel ellenségei vádolják, hogy
viszonya van egy fiatal lánnyal, hanem
azzal, hogy nem vállalja a viszony követ-
kezményét, és magára hagyva demorali-
zálja a lányt. Amikor hosszú vajúdás után
végre eljut önmaga vállalásáig, az igazi
értelmes szeretet, az ezt feltételező hit
megismeréséig és elfogadásáig, akkor
kerül az álszent és képmutató cinikusok
kivédhetetlennek látszó csapdájába, azo-
kéba, akik frissen megtalált hitétől akarják
megfosztani. Grandier a kínzástól való
félelme, a fájdalom ellenére sem árulja el
megtalált önmagát: nem ismeri el
bűnösségét abban, amivel ellenségei
vádolják.

Grandier-nak ez a küzdelme nem válik
plasztikussá, valódi küzdelemmé a deb-
receni előadásban; a verbalitás szintjén
marad - Csikos Sándor minden igyekezete
ellenére -, minthogy a rendezés a pap
válságát hangsúlyozza és nem az emberét.
Az előadásra általában is jellemző a ver-
balitás: a játék csak a szöveg illusztrálása;
nem helyzetek követik egymást, hanem
kommentált képek, tablók. (Ebben a
„filmszerűségben" feltétlenül szerepet
játszik a túl sok elsötétülés, a nehézkes
átállások és a tempótlanság.)

Egy álszent, képmutató, hazug világot,
amelyben éppen a természetes vágyakat és
e vágyak kielégítését büntetik vagy
manipulálják, azt a világot, amely szemé-
lyiségtorzító elfojtásokkal, hamis tudattal,
abnormális bűntudattal és félelemmel
terhes, nem lehet óvatos, illedelmes,
majdhogynem pirulós prűdséggel, lányos
szemérmességgel és kímélettel ábrázolni.
Azért nem, mert érthetetlen, ér-
telmezhetetlen marad egy sor fontos


