
ni neki, mint egy szeretett gyermeknek;
hízelegni, hogy megjavítsuk, hogy később
felvilágosítsuk: de nem úgy, mint valami
előkelő és gazdag embernek, hogy
állandósítsuk azt a tévedését, amit
kihasználtunk ... "

Eugene Labiche-Edouard Martin: Perrichon úr
utazása (József Attila Színház)

Fordította: Orbók Attila. Rendező: Iglódi
István. Díszlet: Menczel Róbert m.v. Jelmez:
Laczó Henriette m. v. Zene: Selmeczi György.
Dramaturg: Morcsányi Géza.

Szereplők: Harkányi Endre, Szemes Mari,
Fehér Anna, Kránitz Lajos, Tolnai Miklós,
Vass Péter, Mihály Pál, Geréb Attila, Kovács
Titusz, Láng József, Budai István, Tihanyi
Tóth László, Mezey Lajos, Köves Ernő, Dá-
vid Ági, Fürdős Magda.

Kacsóh-Bakonyi-Heltai: János vitéz (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Rendező: Ascher Tamás. Díszlet: Donáth
Péter. Jelmez: Szakács Györgyi. A
háttérfestmények tervezője: Gáspár András.
Szcenika: É. Kiss Piroska. Koreográfia:
Vidákovics Antal m. v. Asszisztencia:
Rónaszegi Éva és Csóka Zoltán. Karmester:
Hevesi András és Fuchs László.

Szereplők: Spindler Béla, Mihályi Győző,
Hűvösvölgyí Ildikó, Roczkó Zsuzsa,
Bezerédy Zoltán, Gyuricza István, Pogány
Judit, Csákányi Eszter, Rózsa Tibor, Krum
Ádám, Hunyadkürti György, Koltai Róbert,
Dánffy Sándor, Csonka Zsuzsa, Bellai
Eszter, Komlós István, Gőz István, Kisvár-
day Gyula, Serf Egyed, Balázs Andor.

Ben Jonson: Volpone (Várszínház)
Fordítatta és magyar színpadra alkalmazta:
Illyés Gyula. Dramaturg: Bereczky Erzsébet.
Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Schäffer Judit.
Zeneszerző: Victor Máté. Rendezte: Békés
András m.v.

Szereplők: Kállai Ferenc, Székhelyi József,
Kézdy György, Avar István, Őze Lajos,
Dózsa László, Ivánka Csaba, Katona János,
Moór Marianna, Farkas Zsuzsa, Tóth Titusz,
Csák György, Versényi László.

Molnár Ferenc: Olympia (Nemzeti Színház)
Rendező: Gábor Miklós. Díszlet: Csikós
Attila. Jelmez: Schäffer Judit. Dramaturg:
Márai Enikő. A rendező munkatársa: Tatár
Eszter.

Szereplők: Gábor Miklós, Vass Éva, Tóth
Éva, Oszter Sándor, Farády István, Agárdi
Gábor, Csernus Mariann.

Georges Feydeau: A balek (Vígszínház)
Fordította: Czímer József. Rendező: Marton
László. A rendező asszisztense: Deák Rózsa.
Díszlet: Jánosa Lajos. Jelmez: jánoskúti
Márta.

Szereplők: Tahi Tóth László, Kern And-
rás, Lukács Sándor, Balázs Péter, Szilágyi
Tibor, Miklósy György, Sipos András, Sza-
bó Imre, Farkas Antal, Halász Judit, Egri
Marta, Bánsági Ildikó, Kútvölgyi Erzsébet,
Hernádi Judit, Eszenyí Enikő f. h.

SZÁNTÓ JUDIT

Mit érdemes parodizálni?

A három testőr
a Katona József Színházban

Csak ránéz az ember a plakát ra . . . és örül a
szíve: mennyi ötlettel, micsoda műfaji és
stiláris változatossággal igyekszik gyö-
kereket ereszteni Budapest új színháza, a
Katona József Színház; micsoda gazdag
kínálattal toborozza törzsközönségét, és
milyen érdeklődést kelt országos vi-
szonylatban egyedülálló, mert kizárólag
kölcsönös vonzáson és választáson épülő
társulatával. Énnek egyetlen baja éppen az
lehet, hogy túlságosan jó, vagyis úgy-
szólván minden tagjára műsort vagy leg-
alábbis előadást lehetne építeni.

Csak ránéz az ember a plakátra... és örül
annak is, hogy vendég a rendező, noha az új
színház élén ketten is állnak

az ország (maroknyi) jelentős rendezője
közül. Babarczy László Zsámbékitól vet-te
át a kaposvári színházat, az általa vágott
csapáson haladt tovább, nem is akárhogy,
amellett igen áldozatosan, a színházvezetés
és -csinálás érdekeinek olykor saját rendezői
érvényesülését is alárendelve. Most
lehetőséget kapott, hogy „csak" rendező
legyen és ez nem-csak kollegiális-baráti
gesztus, hanem lehetőség az új színház belső
gazdagítására is, hiszen Babarczy
alkotóművész-ként is jelentős, formátumos
egyéniség.

Aztán megnézi az ember az előadást, és
már nem örül annyira. A három testőr mint
vidám karácsonytáji színházi móka ügyében
minden jól volt elgondolva, a műfaj is, az
időzítés is, a rendező is, csak az anyag
megválasztása volt elhamarkodott. Nem
láttam azt az 1974-es kaposvári előadást,
amely, ugyancsak Babarczy rendezésében,
ugyanezen a szövegen épült, és a kritikák
tanúsága szerint még a gageket is beleértve
erősen hasonlíthatott a mostanira; úgy tűnik,
sikert ara-

Bodnár Erika (Mylady) és Gáspár Sándor (D'Artagnan) A három testőrben



tott. De hát jó néhány akkori merészség
mára a konzervatívabb színházi köz-
nyelvbe is beépült, s ami egy vidéki szín-
ház - még ha az Kaposvár is - kemény
erőfeszítéseinek szünetében nyolc évvel
ezelőtt vidám feloldásként, kevésre kö-
telező közjátékként hathatott, az ma
Budapesten és épp a Katona József Szín-
házban kevésnek bizonyul. Holott az
akkori előadás minden erénye bizonyára
most is jelen van, sőt megannyi mester-
színész megvalósításában
mesterségbelileg még meg is sokszorozza
önmagát. Hiányzik azonban az, aminek
hiánya 1974-ben, a sok kaposvári
bemutató közül az egyikben kevéssé
tűnhetett fel: a gondolat. (Akkor és ott az
előadásnak meglehetett a maga nagyon is
konkrét értelme és mondanivalója.)

A Magyar Színházi Intézetnek rend-
szeresen csak 1957 óta gyűjtő dokumen-
tációja jelenleg mintegy két tucat Három
testőr-adaptációt tart számon. Közülük
négyet láttam: Roger Planchonét az
1963-as vendégjátékon, Jaroslav Dudek
196z-es vendégrendezését a József Attila
Színházban (ugyancsak Planchon - mó-
dosított - szövege alapján), Katona Fe-
renc maga rendezte adaptációját a pécsi
Nemzeti Színházban ugyancsak 196z-
ben, s végül Fábri Péter 1981-es változa-
tát Szolnokon. Bevallom, a Planchon-
adaptációnak mind francia, mind magyar
variánsa kevés nyomot hagyott bennem,
mert a stílbravúrt, a virtuozitást önmagá-
ban kevéssé tudom értékelni. Annál kel-
lemesebb emlékeket őrzök a pécsi elő-
adásról, amely ugyan felfedezte - nem
volt túl nehéz - az iróniára, sőt a parodi-
zálásra nyíló lehetőségeket, de ugyanak-
kor igen finom arányőrzéssel megadta a
mítosznak azt, ami a mítoszé: a romanti-
kát s annak feszültségeit, a nézőnek pedig
meghagyta a részleges azonosulás, az
együttszurkolás, a színpaddal való
együttélés lehetőségét - mindazt, ami nél-
kül A három testőr már nem A három test-
őr. Persze: ki mondja, hogy A három
testőrnek muszáj A három testőrnek marad-
nia? Fábri Péter például úgy vélte: sen-

ki. Igaza volt, mert Dumas ürügyén si-
került létrehoznia egy - méltatlanul ke-
vésre értékelt új magyar drámát, amely-
ben a három testőr már csak kiüresedett
nemzeti intézmény, poros, ötlettelen
rutinok gyülekezete, amelybe befurakszik
egy szemfüles pici karrierista: D'Ar-
tagnan, aki kisajátítva magának az intéz-
mény mítoszát, szédületes pályát fut be,
kíméletlenül kihasználva a társadalom
berozsdásodott reflexeit. Itt nem bántam
Dumas-t, a mítoszt, a romantikát; kaptam
helyette valami egészen mást, egy új
minőséget, amely megállt a maga lábán.

Az új bemutatóval a legfőbb bajom az,
hogy Várady Szabolcs adaptációja nem
szól semmiről. Parodizálni a romantikát
régóta csak árnyékbokszolás már - ennél
sokkal nagyobb és érdekesebb feladat len-
ne a romantikát korunkra érvényesen
életre kelteni. Ennek a mérkőzésnek -
melynek külsőségeit Babarczy László
annyi ötlettel szervezi meg - egyszerűen
nincs tétje. Hadd említsek egy jellemző
mozzanatot. Dumas regénye szerint
Ausztriai Anna és Buckingham herceg
szép és fiatal emberek, szenvedélyes sze-
relmük olyan ügy, amelyre érdemes a
három plusz egy testőrnek az életét is föl-
tennie. Babarczy ezt a két szerepet érett
korú színészekre bízta, akik jelenlétük-
kel nem sugároznak érzéki varázst. Gel-
ley Kornéltól ifjan is távol álltak a sze-
relmesszerepek; Olsavszky Évának ma is
van ugyan erős asszonyi aurája, de itt ezt
tudatosan kiiktatták. Ám ennek a
szereposztási poénnak a humora nem
érvényesül, mert a paródia paródiája már
megszünteti önmagát. A feldolgozás a
királyné s a herceg szerelmét eleve ne-
vetséges, piti ügynek tünteti fel, úgyhogy a
szerepeket bátran játszhatták volna szép
fiatal színészek is. Az egyes cselekmény-
mozzanatoknak nincs más jelentésük,
mint hogy az eredeti szituációk és érzel-
mek vidám fintorú torzképei, és soroza-
tukból nem fakadhat feszültség. Még a
verbális feszültség - amely egyet-mást
pótolhatna - is alacsony; Várady Szabolcs
ugyan igen ügyesen farag kínríme

ket, de ez, hogy úgy mondjam, csak lírai
érték; mint színpadi szöveg az alap-anyag
érdektelen.

Igazságtalan lennék ? Hiszen itt a Nagy
Gondolat: a „becsület mezején" folyó
nagy mérkőzésről, amelyen, játsszunk bár
fair vagy tisztességtelen eszközök-kel,
végül egyaránt ott maradunk; akik nem
esnek el egymás kezétől, azoknak - mint a
záróképben Rochefort-nak és
D'Artagnannak - a halál üti ki kezéből a
kardot. Ez a gondolat azonban - bár
ugyancsak szellemes rímek pöngetik -
közhely a javából, és illusztrálására a
passión kívül bármely cselekmény megfe-
lelne, hisz Krisztust kivéve nincs olyan
irodalmi hős, akit a mű lapjain kivívott
legfényesebb győzelem is halhatatlanná
tenne. Amellett, őszintén szólva, a darab
maga igen kevéssé is szól erről a komp-
lexusról, a gondolat inkább csak afféle
filozófiai(?) keret. Ezen kívül még van-
nak hellyel-közzel kisebb gondolatok,
például a besúgó dalába vagy egynémely
narrátori szövegbe rejtve, de ezek sem
kelnek színpadi életre, kvalitásaik, ha és
amikor vannak, ismét csak líraiak. Kü-
lönösen megmutatkozik mindez a darab
utolsó szakaszában, amikor a nyaklánc
szerencsés megkerülése után a cselekmény
végeredményben kimerül, és következik a
tömény (illetve annak szánt) filozófia a
mindenkire sorban lesújtó vég-ről. Itt
kellene kiderülnie, miről is szól
tulajdonképpen ez az adaptáció, de ehe-
lyett az derül ki, hogy szegény idősb Du-
mas-nak még ez a mesterségesen legyen-
gített kivonata is milyen jó szervező
erőnek bizonyult a figyelem ébrentartásá-
ra; most, hogy a szöveg alól kifut a cse-
lekmény, még lazább, még puhább a váza,
s már csak a bölcseleti közhelyek tudják
úgy-ahogy összefogni.

A három testőr e mostani feldolgozása
tehát nézetem szerint nem szól semmiről,
de az előadás azért szól valamiről, s ez
menti meg. Az előadás a színházról szól,
és ezen belül is a társulatról, a színház és
az adott színészek kimeríthetetlen lehető-
ségeiről. Más kérdés, hogy e célra is meg-
felelne számos, ennél sokkal jobb szöveg,
esetleg a szöveg teljes hiánya is (hiszen
például Cserhalmi György vívóleckéinek
„szövege" szólaltatja meg a
legfrappánsabban a színészi
orgánumokat); épp ezért a lehetőségek
sokkal hamarabb kimerülnek, mint ahogy
ez potenciálisan várható lenne.

Babarczy László igazán rengeteg ötletet
tömött a jószerivel üres zsákba, de öt-
letekkel nem lehet tömörré tenni egy

A két játékvezető: Szacsvay László és Vajda László (Iklády László felvételei)



előadást. Nem tagadom, hogy az első
félórában sokat nevettem, s mi több: mint
eddig a Katona József Színházban mindig,
színházban éreztem magam. De aztán
lassan elfogott a nyugtalanság: ha már egy
megcsavart biciklizést, egy bravúrosan
szellemes vívójelenetet, egy frappáns
Szacsvay-féle átváltozást láttam és
végigélveztem, képes leszek-e mind-nek
további kópiáin is ilyen jól szórakozni -
mert az már akkorra lassan kiderült, hogy
irt egyéb nem lesz. Vannak az-tán gegek,
melyek nem is oly szórakoztatók, a
hatalmas királyi bábuk például oly sután
nem esztétikusak, hogy szellemesek se
lehetnek, de nem ez a lényeg: az ötletek
java része igazán jó, sőt kitűnő. Nem is az
a baj, hogy kevés van belőlük. Az a baj,
hogy bármennyi lenne: kevés lenne. Vagy
túl sok - ami, végeredmény-ben egyre
megy.

És nagyjából ez a helyzet a színészek-
kel is. Ha elgondoljuk, hogy képtelenül
szegényes alapanyagból építkeztek, mert
az „eredetit" nem hozhatták, „paródiában"

viszont nem voltak megírva, csak
csodálhatjuk tehetségüket, leleményüket,
csapatszellemüket - de ha elgondoljuk,
mire képesek ezek a színészek megírt
szerepekben, rájövünk, hogy csak sápadt
visszfényeit kapjuk szikrázó tehetségük-
nek. Sajnos, akaratlan paródiáját kaptuk a
mottónak: itt valóban mindenki dolgozott
egyért, de az az egy - az ügy - vaj-mi
keveset nyújtott mindenkinek. Nincs olyan
Három testőr-feldolgozás például,
amelyben Richelieu bíboros ne len-ne
hálás, sőt parádés szerep; itt csak
kilúgozott, elvidámkodott helyzetek és
néhány vicces rigmus jutnak neki. Bene-
dek Miklós így is kétszer jut el saját
legjobb színvonaláig: Bonacieux kihall-
gatásánál és a Myladyvel eljárt erotikus
tangóban - mozgással és mimikával. Mi
lenne, ha még szövege-szerepe, mondjuk,
figurája is lenne? És a többiek is sorra:
Helyey László kitalálja Athos fásult,
mindenen már túl lévő míszségét, Dörner
György Aramisnak az álmos pózok mögött
sunyin leskelő falmellékiségét, Újlaki
Dénes Porthos tohonya őnelégültségét,
Gáspár Sándor D 'Ardagnan bumfordi-
bugyuta kamaszbáját, a két narrátor közül
Szacsvay László ismét kitalálja
megunhatatlan faarcú önmagát, Vajda
László mackós „spätjeít " kamatoztatja de
ők legalább helyzetbe jutnak, kényszerítve
vannak, hogy kitaláljanak valamit, mert ha
nem, leáll a játék. A többiek inkább csak
sodród-nak, teszik a dolgukat,
elbíbelődnek a

fizikai és vokális produkciókkal; Ol-
sayszky Éva és Gelley Kornél például
virtuózul adják elő az operaparódiát, de
hát azon kívül, hogy operaparódiát
virtuózul adnak elő, ők színészek (kitűnő
színészek) is lennének, akik A három test-

űrnek mégoly parodisztikus változatában
is két fontos szerepet alakítanak. Bodnár
Erika láthatóan nem találja a ki-utat: hogy
lehet eljátszani Myladyt, a végzet
asszonyát, a nagy és közveszélyes
cselszövőt, ha sem báját, sem ármányait
nem szabad komolyan venni ? Így aztán
mindkét irányba - a szó szerintibe s az át-
tételesbe is - meg-megindul, aztán, hogy
nem lel támaszpontot, riadtan visszakozik.
Más, jeles karakterszínészek, mint Márton
András (Rochefort) vagy Kátay Endre
(Tréville kapitány), a rendelkezésükre álló
szűk színpadi időben nem tud-nak eljutni
odáig, hogy kitalálják magukat, legföljebb
ismert „présence"-ukat hozzák. Az olyan
színészek pedig, mint Papp Zoltán (XIII.
Lajos) vagy Szirtes Ági (Bonacieux-né),
akiket eddigi tapasztalataink szerint -
mindenekelőtt a darabnak, illetve a
rendezőnek kell helyzetbe hoznia, hogy ki
tudjanak bontakozni, ebben a közegben
teljesen el-szürkülnek.

Most már A három testőr sorsát a kö-
zönségre kell bízni. A Katona József
Színház felfutóban van, és ilyenkor, mint
köztudott, az erős sikerek elviszik a hátu-
kon az ingatagabbakat is. Kijózanító
sorokat olvastam épp a minap az egyik
vezető angol kritikustól, az Observerbe
író Robert Cushmantől: „A kritikusok
egyik leggyakoribb hibája, hogy olyan
gyengeségekre és logikátlanságokra mu-
tatnak rá, amelyek az égvilágon senkit
nem zavarnak majd az adott előadás él-
vezetében." Szaklapba írtam, hódolhattam
ennek a vétségnek, de egyetlen nézőtől
sem veszem zokon, ha élvezi majd A
három testőrt.

Alexandre Dumas: A három testőr (Katona József
Színház)

A regényt színpadra alkalmazta és a verseket
írta: Várady Szabolcs. Rendezte: Babarczy
László m. v. Dramaturg és rendezőasszisztens:
Litvai Nelli. Díszlet- és jelmeztervező: Háy
Ágnes m. v. és Lábas Zoltán m. v. Zenéjét
összeállította és részben szerezte: Hevesi András.
Koreográfus: Geszler György m. v. A vívást
betanította: Cserhalmi György.
Szereplők: Gáspár Sándor, Helyey László,

Újlaki Dénes, Dörner György., Benedek
Miklós, Bodnár Erika, Kátay Endre, Szirtes
Ágnes, Horváth József, Papp Zoltán, Ol-
savszky Éva, Gelley Kornél, Márton And-
rás, Hollósi Frigyes, Vajda László, Szacsvay
László, Hevesi András m. v.

MÉSZÁROS TAMÁS

„A levegő vidékies"

A revizor Kaposvárott

A polgármesterné szerint ebben a város-
ban „a levegő vidékies".

Szóval ő is tudja. Anna Andrejevna, a
legelső elöljáró felesége. Fitymálóan, ta-
pasztalt keserűséggel mondja ki, mint
valami verdiktet. S Hlesztakovnak
mondja, aki viszont pontosan úgy „vá-
rosias", ahogy azt vidéken elképzelik.
Gogol darabjában másutt is, mások is
utalnak rá: ők nagyon is tisztában van-
nak vele, milyen provinciális körülöttük
minden.

Egyet nem vállal senki. Önmaga pro-
vincializmusát. Mások, azok igen, a kö-
rülmények, no persze, sőt, még a levegő
is - csak mi magunk vagyunk kivételek.
Áldozatok, kiszolgáltatottak, szenvedők.
A kisszerűség, a pitiánerség, az ízléste-
lenség, a beszűkültség, a tehetségtelen-
ség, a sötétség, az unalom, a pöffeszkedés,
a kéz kezet mos, a manipuláció- ez mind
sújt minket, ezt mind érzékeljük, még el
is ítéljük, de hogy napról napra sze-
mélyesen hozzájárulunk, létrehozzuk,
megtestesítjük és akarva akaratlan to-
vábbfejlesztjük, azt már nem.

A városok telve vannak velünk,
vidékiekkel, akiknek megvan az elképze-
lésünk a nagyvilágról. Más városokról,
amelyekben a többiek is városiasak. Nem
csak mi, egy szál egyedül.

Tovsztonogovnak is megvolt a kulcs-szava
A revizorhoz, amikor Leningrád után,
idestova egy évtizede, Pesten is színre
vitte. A félelem. Az ő városában a
kozmikus, eleve létező félelem tartott
hatalmában mindenkit. Ott valamennyien
szüntelenül várták a revizort, mert tudták,
hogy el kell jönnie, be kell számoltatnia.
Úgy várták, mint a végítéletet. Fatalista
beletörődéssel, részeként a világ
rendjének, amelyben vannak hivatalnokok
és vannak revizorok.

Ezért Tovsztonogov előadásában a
mindenütt jelenlévő félelem kapott szer-
vezőszerepet. A polgármester és emberei
alig várták, hogy belévetíthessék valakibe
gyötrő rettegésüket. Bárkibe, aki idegen.
Az ő Hlesztakovjuk ettől a tár-


