
cellárja fölösleges gesztusok és hang-
emelések nélkül is félelemkeltő és gyáva
egyszerre. Maga a megtestesült gonoszság
és ravaszság. Beszélő nevéhez (féreg) illő
figurát teremt Kiss Jenő mint Wurm, a
miniszter magántitkára; olykor
tagadhatatlanul a közönségnek játszik
(mértéket tudva bár). A Miller házaspár
alakítói közül Garay Józsefet kell ki-
emelnünk : csonkított szerepét úgy játszsza
el, hogy ahol szükséges, hatásos és
emelkedett tud lenni. Kisebb feladatok-nak
tisztességgel tesz eleget Jánoky Sándor és
Szalma Sándor.

Ferdinand alakítója, Lamanda László,
maga is kiforratlan, mint a hős, akit meg-
elevenítenie kell - s ez nincs is teljesít-
ményének nagy kárára. Lujza - Holl Zsuzsa
- kissé affektáló-nazális hanghordozással,
bár az őszinteség igyekezetével próbál
helytállni. Igazán megkapó pillanata csak a
színpadi halál küszöbén van: amikor a
végzetre kérdez rá („meghalok ?"). Réti
Erika (Lady Milford) valódi könnyeit
méltányolnunk kell. Nem ő tehet arról,
hogy súlytalanabb az eljátszandó hősnőnél:
operettdíva inkább, semmint kétkezi
munka vállalására el-szánt, önmagát
megbuktató kegyencnő. Németh László
mint von Kalb udvar-nagy: szereposztási
tévedés. Tehetségére és gyakorlottságára
vall, hogy így is hatást tudott kicsiholni s
nem a legolcsóbb eszközökkel - az 1982.
május 15-i előadás közönségéből.

Sajnálatos, hogy egy sor izgalmas, mai-
nak is elfogadtatható mozzanat hiányzott a
kecskeméti előadásból, vagy lényegtelenné
redukálódott. Háttérbe szorult a darab
hősrendszerének európai és globális
vonatkozása: az angol-francia, angol -
német, amerikai- német feszültségre utaló
részek jócskán megrövidültek ez
alkalommal, mint ahogyan a hajós-
motívum elhagyása (kalóz, vitorla, ad-
mirális) is szegényítette Miller alakítójá-
nak jellemábrázoló lehetőségeit. Vas István
szép és pontos, hajlékony fordítása -
alapanyag az előadáshoz - időálló-nak
bizonyult.

Friedrich Schiller: Ármány és szerelem (kecs-
keméti Katona József Színház)

Fordította: Vas István. Rendező: Beke Sán-
dor. Díszlet-jelmez: Rátkai Erzsébet.

.Szereplők: Major Pál, Lamanda László,
Németh László, Réti Erika, Kiss Jenő, Garay
József, Balogh Rózsa, Holl Zsuzsa, Goda
Márta, Jánoky Sándor, Szalma Sándor, Bakai
László, Dinnyés István, Szijjártó Márta,
Perényi László, Szakál Zoltán, Maczelka
Ferenc.

KOLTAI TAMÁS

Beugrás Goldoniba

A Két úr szolgája Kaposváron

Nem tudom, föl lehet-e fogni úgy a Két úr
szolgájá-t, mint a Traffaldinót játszó
színész jutalomjátékát. Nyilvánvaló, hogy
Goldoni komédiáját bármelyik színház
eljátszhatja, ha Koltai Róbert a társulat
tagjai között van. Truffaldino az

ő szerepe. És Koltai jó is. Nem a com-
media deli' artéból előbújt bravúrfigurára
teszi a hangsúlyt; nem próbál olaszos
lenni, még kevésbé bergamói. Nincs meg
játékának az a koreografikus térképe, amit
ha máshol nem, a tálalási jelenetben
különös gonddal szoktak megtervezni és
kivitelezni a rendezők és a színészek.
Egyetlen lazzó-t, azaz a cselekményhez
illesztett ékítményt, játékdekorációt sem
alkalmaz. Vagyis nem technikából
„csinálja meg" Truffaldinót, hanem az
életből.

Ez az egész előadás fő ismérve is egy-
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ben. Ennél alig tudok többet mondani
róla, épp ezért nem szeretném titkolni,
hogy Ács János rendezése kielégítetlenül
hagy. De örülök ennek a produkciónak, s
nem rosszindulatból, kajánságból vagy
perverzitásból, hanem mert olyan oldalá-
ról mutatja meg a „Kaposvár-jelenséget",
ahonnan mindeddig nem volt alkalmam
szemlélni. Ez a nem igazán sikerült elő-
adás - véleményem szerint a legkevésbé
sikerült az elmúlt kaposvári évadban -
pontosan azt mutatja meg a visszájáról,
hogy mi teszi Kaposvárt Kaposvárrá. Mi
az, ami ennek a színháznak az elő-
adásaiban általában vonzó.

Ez a Két úr szolgája az ország legtöbb
színházában jó előadásnak számítana.
Kaposváron nem. Mert Kaposvártól el-
várjuk, hogy jó színészek jó alakításain
túl valami lényegeset fedezzen föl a szá-
munkra. Á darabról. Á korról, amelyben a
darab született. A korról, amelyben a
darabot eljátsszák. Önmagunkról. A vi-
lágról.

Kaposváron egy másik, el nem készült
darab helyett mutatták be a Két úr szol-
gáját, és ez nem annyira az előadás szak-
mai minőségén látszik meg - egyébként
azon is -, hanem a szellemi koncepcióján.
Ebből világosan kitetszik, hogy a kapos-
vári színházban nem Midas királyok dol-
goznak, akiknek a kezében minden auto-
matikusan arannyá válik, hanem hosszú
távra tervező, előadásaikat jó előre végig-
gondoló, a társulat profiljába illesztő,

koncepciózus emberek. A koncepció
pedig sohasem lehet rögtönzött. Rögtön-
zéssel, jó értelemben vett rutinnal ki lehet
állítani egy színvonalas előadást, lehet
szellemesen és igényesen szórakoztatni,
el lehet játszani tananyagszerűen egy is
mert klasszikust, közönségsikert lehet
elérni - de nem lehet színházat teremteni.

Vagyis kiderült, hogy Kaposvár ereje
nem a darabválasztásban, a rendezők-
ben, a színészekben, a műgondban, a stí-
lusban van, hanem mindezekben együtt -
és még valamiben, ami több, mint az
iménti minőségek összege: nemcsak
„darabnézet", hanem világnézet. Kiderült:
a színházcsinálás nem egyenlő azzal, hogy
„előveszünk egy darabot", és igyekszünk
jól megcsinálni. Kiderült: a polgári
színháznak az a régi gyakorlata, hogy X-
nek és Y-nak keresünk szerepet, csak
akkor telik meg tartalommal, ha a
szerepre alkalmas színész maga is
beleilleszkedik a drámai koncepció egé-
szébe, mert a jutalomjáték önmagában
már kevés. Kiderült továbbá, hogy Ács
János sem a ruhaujjából rázta ki Gomb-
rowicz Esküvő-jét vagy a Marat halálá-t,
hanem vagy hosszabb ideig együtt élt a
darabbal, vagy menetközben „megihle-
tődött" általa.

A Két úr szolgája nem ihelette meg
Ácsot. Ott kezdődik, hogy nem találta ki
az előadás stílusát. Realista éle/játékot
próbált rendezni, holott ebben a Goldo-
niban kevesebb az életanyag, mint a Mi-
randoliná-ban vagy A chioggiai csetepaté-

ban (hogy csak a mostani Goldoni-rene-
szánsz példáit említsem). Á Két úr szolgája
alakjai még közel állnak a commedia dell'
arte fix típusaihoz, gesztusaikban - a
pszichikai gesztusokban is - több a
monotonitás, az azonos reakciók spontán
ismétlődése. Ács megpróbálta a típusok
harsányságát a mindennapi élet har-
sányságához közelíteni, de a kettő nem
ugyanaz. Básti Juli például jól érzi, hogy
Beatrice meghatározó tulajdonsága - vagy
inkább helyzete - a „nadrágszerep", de ez
még csak a magatartás alapszintje; a
férfias viselkedés vastagon aláhúzott
gesztusai akkor egyenlítődnének ki, ha
egy pillanatban elementárisan törne ki
alóluk a nő - ez a pillanat azonban el-
marad. Pedig mintha Spindler Béla is
tudná, hogy Beatrice férfiruhával takart
nőiességét ellentétbe lehetne hozni Flo-
rindo enyhén feminin kedvességével, si-
maságával, kedélyes férfibájával. Néha el
is indul abba az irányba, hogy kiaknázza
ezt a humorforrást - de az ötlet, ha egyál-
talán megszületett, kidolgozatlan marad.

Az ifjú szerelmeseket, Claricét és Silviót
szemlátomást úgy kezeli a rendező,
mintha Moliére-hősök volnának, és hogy
ne legyenek túlságosan sótlanok, Csákányi
Eszter és Bezerédy Zoltán inkább ijedtre
formálja őket.

Csak Lázár Kati (Smeraldina) és Koltai
Róbert vállalja teljes szívvel, hogy tipi fissi
helyett valódi jellemet, „életes" alakot
teremt. Lázár életerős szobalány, aki némi
megvetéssel szemléli az egész sápkóros
konfliktust, mindenről megvan a
(magán)véleménye, és ezt sűrű ajk-
biggyesztéseiből, modorának kontrollá-
latlan nyerseségéből láthatjuk is. Van
benne valami józan paraszti ész, tenyeres-
talpassága szolid, súlyos, lefegyverző.
Koltai Róbertben pedig, aki meglepe-
tésünkre kevésbé mozgékony a szerep-
ben, mint várnánk, valami belső moz-
gékonyság lakozik, és szinte sztoikus derű
honol. Ez a Truffaldino nem lihegve - és
főleg nem túllihegve - teljesíti két-kulacsos
vállalásait. Míg a többiek siet-nek, enni-
inni sem érnek rá, ő szép csendesen - éli
az életét. Megél. Es ugyan-ilyen csöndesen
választja ki Smeraldinát.

Úrias hajcihő és a szolgák józan, hét-
köznapi egymásra találása. Úgy tűnik,
erről szólhatna az előadás. Nem tudom,
eszébe jutott-e Ács Jánosnak. Nekem
mindenesetre eszembe jutott, és mint-hogy
az előadás láttán nagy a valószínűsége,
hogy ennyi - legalább ennyi - mégis-csak
van a Két úr szolgájá-ban Kaposváron.

Csákányi Eszter (Clarice) és Bezerédy Zoltán (Silvio) a kaposvári Goldoni-vígjátékban
(Fábián József felvételei)


