
KOVÁCS DEZSÖ

Barokk mutatvány,
plexiháttérrel

Corneille-bemutató
a Katona József Színházban

lényegazonosságuk hangsúlyozása), a drá-
mák drámaiatlansága (a lekésett dramatur-
giai pillanat következtében az autentikus
konfliktus korlátozott hatású mikrodeto-
nációkkal való helyettesítése)... a nyelvi
megformálás eszközei (hasonlatok,
asszociációs konstrukciók, a
nyomatékosítás szintagmatikája, a
szóképek). . ." - ezek a jegyek mind-mind
érvényesek a legújabb darabra is.

A Sándor János rendezte szegedi ős-
bemutató a darab által kínált színpadi
lehetőségek zömét kihasználatlanul hagy-
ja. A látvány - esztétikai értelemben -
lehangoló: Mira János díszlete a darab
megkövetelte valószerűség ellenében in-
kább panoptikumi, a színpadképet a művi
elemek uralják. A homok nem homok,
hanem vászon, a tenger nem tenger,
hanem fólia, az égbolt színházi drapéria -
s mindez tolakodó mesterkéltséggel. Ha
az előadás egyébként ezt a műviséget
sugallná, és ez összhangban állna a lát-
vánnyal, akkor nem volna ok kifogásolni
a díszletet, de ez a színpadkép - konkrét
megvalósításában, anyagszerűségében -
ellentmond a darabnak és az előadásnak
is. A strand szélén húzódó drótkerítés
mellett egy faimitáció áll, melyről igy
lepény alakú óralap csüng le. Vajon
miért? A túlsó oldalon álló budi legalább
gyakran „üzemel".

Az előadás szünetében a színpad bal és
jobb oldala megcserélődik, a kellékek, a
díszlet és a szereplők átkerülnek a másik
oldalra. De mire való ez a csere? Annak
talán értelme volna, ha a tengernek háttal
elhelyezkedő alakok a második résztől
végre a víz felé fordulnának, ám akkor a
színpadon nem a jobb-bal, hanem az elöl-
hátul tengely mentén kellene a cserét
végrehajtani. A szereplők azonban
mindvégig a víznek hátat fordítva
nyaralnak - talán környezetvédelmi
elővigyázatosságból. Nehéz magyarázatot
találni arra is, hogy a strandra hulló
tárgyak - úgymint: röpcédulák (kétszer),
fehér pihék - az előadásban valóban
megjelennek, a fekete pernyéről viszont
csak beszélnek a szereplők.

A játékból nem rajzolódik ki egy követ-
kezetesen végigvitt rendezői koncepció,

nemcsak az előbb jelzett képi megoldások-
ból, hanem a színészi alakításokból sem.
Az emberi viselkedés apró gesztusai nin-
csenek kidolgozva, a színészek - többsé-
gükben - csak vannak, de nem léteznek a
színpadon, már-már civilként szunyókál-
nak, üldögélnek, heverésznek a nyugágya-
kon és a gyékényeken. Noha az író - töb-
bek között - a nevekkel is jelzi, hogy egy-
egy család mely náció képviselője lehet, az
előadás nem különíti el sem tárgyakban,
sem magatartásban ezeket a csoportokat.
Noha Ivánék hátizsákkal jönnek - s a kerí-
tés résén át -, ennél több megkülönböz-
tető vonást nem mutat fel a játék. Ily
módon a színészek egyéni ambíciójára és
tehetségére van bízva, hogy tudnak-e arcot
adni figurájuknak, és ennek lehetőségével
igen kevesen élnek. A népes szereplőgár-
dából jó szívvel csak a Baltazár-Matildka
családot lehet kiemelni, ők azok, akik való-
ban élnek a színpadon. A legtöbb komi-
kum is az ő alakításukhoz kapcsolódik.
Kovács Zsolt, Fodor Zsóka, Vásári Móni-
ka, Jakab Tamás és Bobor György azon-
ban, sajnos, kivételek. Az ő
karakterformálásuk, életszerű alakításuk
nem tudja meg-váltani a további mintegy
harminc közre-működő enervált vagy
.semmitmondó színpadi jelenlétét.

Vámos Miklós Világszezonja - a darab
alcíme ellenére - Szegeden nem válik
komédiává, az előadásból hiányoznak a
Vámos írói világához idomuló színpadi
ötletek, és hiányzik a darabot megalapozó
élmény újrateremtése. Hiányzik az írott
mű és az előadás összhangja. De az író sem
megy tovább a tünetek érzékeltetésénél.

Vámos Miklós: Világszezon (szegedi Nemzeti
Színház)

Rendező: Sándor János. Díszlet: Mira János.
Jelmez: Molnár Zsuzsa. Játékmester: Jachinek
Rudolf.

Szereplők: Janisch Éva, Both András, Fló-
rián Antal, Kovács Zsolt, Fodor Zsóka, Vásári
Mónika, Bobor György, Jakab Tamás, Király
Levente, Kaszás Géza, Fehér Juli, Andódy
Olga, Szirmai Péter, Markovits Bori-Hőgye
Zsuzsanna, Mikula Sándor, Somló Gábor,
Kovács Magdi-Farkas Zsuzsa, Herceg Zsolt,
Szabó Ildikó, Szabó Mária, Gerencsér Lajos,
Rónai Beáta.

Valószínűleg meg fogják téveszteni a
jövendő színháztörténészeit az új Cor-
neille-bemutatóról készült s a sajtóban
meg a színház műsorfüzetében közzétett
fotók. Színpompás kavalkádot, színpadi
dinamizmust, akciódús játékot sugallnak
ezek a mozgalmas állóképek, a klasszi-
cista színjátszás hagyományhűen érzéki
megelevenítését, ami még némi stíluspa-
ródiát is engedélyez a rendezőnek (Ud-
varos Dorottya meseien föltornyozott
parókája erről árulkodik), ám végső so-
ron egy történetileg jól körülhatárolható
színpadi formálásmódba való belefe-
ledkezést, önfeledt játékot takar. Barok-
kos burjánzású, fordulatokban gazdag,
ám a klasszicizmus esztétikai normáit
korhűen beteljesítő cizellált játék pereg-
het a színen, gondolhatnánk, ha csupán a
képi dokumentációra kellene hagyat-
koznunk.

Hogy az előadás másfajta szellemi
fogantatású játékkal lepi meg a nézőt, az
Szikora János pályájának fordulataira
visszagondolva korántsem olyan meg-
lepő: közelmúltbeli rendezései egyik fő
vonulatának alapproblematikáját adta -
megítélésem szerint - valamely színház-
történeti stílus érzéki újjáélesztése; a stí-
lusnak mint formálásmódnak s mint
színházi jelrendszernek és konvenciónak
a kísérleti használatba vétele, megméret-
tetése, s ezáltal egy új színpadi nyelv
kikísérletezése - a stílusba való
belehelyezkedés-belefeledkezés és az
egyidejű eltávolodás-távolságtartás
kettőssége révén. A Miskolcon színpadra
állított Romeo és Júlia e „nyelvújító"
szándék - számomra - legizgalmasabb, a
közelmúltbeli egri Csongor és Tünde
pedig a legegységesebb darabja volt.
Most e Corneille-mű, a L'Illusion
comique Katona József szín-házi
ősbemutatójával vélhetően e felfedezőút
végére ért a rendező, hogy pillanatnyilag
milyen eredménnyel, arról a jelenetfotók
mozgalmasságával perlekedő előadás
tanúskodik.

Nyilván nem véletlenül került a mű-
sorfüzet élére Watteau Gilles-jének rep-
rodukciója: néhány lappal később (s
persze az. előadásban is) Benedek Mik-

Fodor Zsóka és Jakab Tamás a Világszezonban (MTI Fotó - Ilovszky Béla felvételei)



lóst kísértetiesen hasonló öltözékben lát-
juk feltűnni Alkander, a varázsló szere-
pében. E sugallatos hasonlóság már a
rendezői darabértelmezésről árulkodik.
Corneille-nél a komor-szigorú arcú agg
varázsló „ismeretlen erők birtokosa",
kinek arca csonttá fagyott, ám „mozgása
délceg, tartása büszke". Szikoránál a
varázsló watteau-ian szelíd clown, amit
nemcsak öltözéke nyomatékosít, de a já-
tékban elfoglalt helye, szerepe is. E pro-
dukcióban, melynek mozgatója, játék-
mestere Alkander, a varázsló, a színpadi
mutatvány létrehozója maga is „mutat-
ványos", azaz része a színjátéknak, a töb-
biekével egyenrangú szereplő abban a
társasjátékban, melynek neve színház. A
darab többszörösen csavart cselekmény-
szerkezete ugyanis erre az alapvető
trükkre épül: az egyik szereplő - kitaga-
dott fiát kereső apa - a varázsló csodás
közreműködésével bepillanthat elveszett-
nek hitt gyermeke múltbeli élettörténe-
tébe, ám a kalandos eseménysorról végül
kiderül, hogy csak színházi mutatvány - a
valóság tünékeny illúziója -, melyet
éppen a színésznek állt fiú társulata ját-
szik elő, s melyet az efféle alakoskodás-
ban járatlan apa valódinak hitt. Ám a
varázsló „valódi" produkcióját a néző
már színházként látja; valóság és annak
„égi mása" szüntelenül egymásba csú-
szik, olyannyira, hogy néhol alig lehetne
szétszálazni, meddig terjed a „mutat-
vány", s honnantól kezdve „valódi" az,
amit valódinak látunk.

A „színház a színházban" többszörö-
sen megcsavart, s korunkban már-már
közhellyé koptatott dramaturgiája itt
sajátos tükörrendszerként funkcionál,
ami egyfajta művészetfilozófiai kicsen-
gést is ad a darabnak: e játék a színház
erejét, hatalmát és esendőségét hivatott
reprezentálni. S persze azt is fel szándé-
kozván mutatni, hogy a valóság kény-
szerű praktikái mennyire teszik szín-
házzá az életet, s megfordítva: a szín-
házba mennyire szívódnak fel a valósá-
gos élet szövevényei.

Történik mindez egy háromszázötven
éves darabban, Pierre Corneille valóban
szabálytalan és szeszélyes remekművé-
ben, melyet mindössze egy év választ el a
Cidtől, s mondhatni, egy évszázad a
klasszicista drámamodell esztétikai
kánonjától. Az arisztotelészi hármas
egység dog-mává merevített normáit
kétségkívül figyelmen kívül hagyja ez az
eredetét tekintve inkább barokk
tragikomédiának, mint klasszicista
tragédiának tekinthető mű, mely a
commedia dell'artét

idéző szabadszájúságával, korát megha-
zudtolóan szemtelenül őszinte szere-
lemfilozófiájával XX. századian, sőt XX.
század végien modern gondolatsorokat
jelenít meg, érzéki formában. Az érzel-
meknek ama zűrzavarát s az érzékiség
beszabályozhatatlan vonzerejét, mely
romba dönt minden célszerű racionaliz-
must, és megcáfol minden józan polgár-
erényt, meglepő modernséggel és erede-
tiséggel jeleníti meg ez a hosszú évszáza-
dokig eltemetett és csak a legutóbbi idő-
ben életre keltett dráma. (Ismeretes, hogy
Giorgio Strehler 1983-ban párizsi
Európa Színházában szenzációszámba
menő előadásban támasztotta fel Cor-
neille ismeretlen művét, a produkcióról
néhányan idehaza is beszámoltak, például
Mihályi Gábor a Nagyvilágban.) Hogy
Szikora János és a Katona József Színház
társulata e mű színrevitelére vállalkoztak,
abban - függetlenül attól, hogy az ötlet
megelőzte-e vagy sem a párizsi előképet -
feltételezésem szerint nagyobb szerepe
lehetett a dráma immanens értékeinek,
mai léptékű gondolatiságának, mint az
érzékeket csiklandozó színházi kuriózum
kihívásának.

E mű szövevényes konfliktusszerkezete
és különböző jelentésszinteket egy-másba
kapcsoló cselekvéssora mélyén időtlenül
modern, és mondhatni, mód-szeres
szerelemfilozófia rejlik. Az akciók és
dialógusok mögé bújtatott szerelmi
bölcselet középpontjában az önzés áll,
mint az individualitás kiteljesítője - leg-
többször a férfiúi önzés formájában.

lzabellába, a darab hősnőjébe az összes
férfi szerelmes, mindenki a magáénak

szeretné megszerezni. Zsarnok atyja
Adraste-nak szánja; egy habókos tiszt, a
Mórölő szerelmével üldözi; szolgája, Klin-
dor szinte semmit sem tesz érte, kelletle-
nül udvarolgat gazdája helyett, s a lány sze-
relme ölébe hull. A szerelmesek útjába
különféle akadályok állnak, ármánykodás,
börtön; majd szökésük után egybekelnek,
de az unott férj ekkor mára szomszéd
hercegnő után jár, miközben egykori
szerelmét, mai hitvesét a legócskább s
legbanálisabb magyarázatokkal
könnyedén szereli le, mert hiszen a férfi
ballépése mára XVII. században is
bocsánatos bűnnek számított. A szerelmi
bonyodalmakat nézve persze mindvégig
ott motoszkál bennünk: mindez csak
színjáték, az érzelemnek, az érzékiségnek
ama devalvációja, mely relativizál
mindenfajta emberi értéket, szerelmet és
kapcsolatot, itt nem vehető egészen
komolyan, hiszen mindez csak játék, a sze-
relmi praktikák és taktikák is csak e játék
részei; az élet és a játék egymásba csúsz-
nak, határaik összemosódnak - végső
soron a szerelem is csak játék.

Somlyó György a nemes veretű verses
formát, az alexandrinusok zeneiségét meg-
őrizve jól mondható, néhol briliánsan
ötletes fordításban ültette át magyar
nyelvre a Corneille-szöveget. Hogy a
sziporkázóan fordulatos, mozgalmas,
gondolatiságában és dramaturgiai
sokszínűségében a legnagyobbakéhoz
mérhető mű mégsem ragyog föl a maga
formátumában a Katona József Színház
színpadán, már végképp nem rajta múlott.

Szikora darabértelmezése és játékvezér-
lése nyomán e mű sokféle íze-zamata, dra-
maturgiai leleménye, nyers szókimondása,

Cornei l le: L'Illusion comique (Katona József Színház). Balkay Géza (Klindor) és Gáspár Sándor (Mórölő)
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BÉCSY TAMÁS

A becsület drámája

A Sevilla csillaga a Vígszínházban

A színház művészete - most természetesen
csak egyetlen szempontot figyelembe véve
- talán mindig kettős jellegű volt: vagy
írott és az irodalomhoz tartozó, értékes
drámát adott elő, vagy ettől függetlenül a
színészi testek művészete révén önmagát
igyekezett megmutatni, akár rögtönzött,
akár irodalmilag nem jelentős

J

ölcseleti vonulata, szerkezeti rétegzettsége
arokkos stílusparódiává halványul.
ontosabban stílusparódiává sem válik

gazán, mert ahhoz következetlenül
égigvitt. Vala-miféle konstruáltan
istorikus stílus vissz-fénye vetül e
rodukcióra; vértelenné, fáradttá s olykor
enthetetlenül modorossá téve a játékot.
z akciók, a gesztusok stilizációja, mint
indent magába olvasztó formai megoldás -
tartalommá váló forma - maga alá temette

z eleven játékot, a drámát. Hogy Szikora
ennyire határozottan és következetesen

uttatta érvényre rendezői akaratát, többek
özött az is mutatja, hogy a Katona József
zínház hasonló feladatokat lábujjhegyen is
egoldó színészei ezúttal szinte kivé-tel

élkül önmaguk teljesítőképessége alatt
aradtak. Jóformán csak Gáspár Sándor

Mórölő kapitány) és Benedek Miklós
Alkander, a varázsló) kap itt lehetőséget,
ogy megteremtse „drámai személyazonos-
ágát", ám még az ő szerepformálásuk is
agán viseli a darabértelmezés kettősségét.
áspár gascogne-i kapitánya a hetvenkedő
atona klasszikus figurájának parafrázisa,
emcsak hogy monomániákusan locsog
arci hőstetteiről, hanem emellett még nyúl-
zívűen gyáva is. Nemcsak egy-egy kard-
sörte elől fut meg, de a nők előtt is kisebb-
endűségi érzései támadnak, ezért aztán
nkább szolgájával udvaroltat Izabellának.
áspár Mórölője különcségében is kisszerű
ojáca, nem tiszt, de bugyuta hadfi, csetlő-
otló közlegény. Am még e jellemvonásai is
úlcizelláltak, túlstilizáltak, amitől valamiféle
arokkos-klasszicizáló stílusparódiába csú-
zik át alakítksa, elveszítve ezáltal a figura
rejét. Benedek Miklós varázslója, miként
atteau esendő bohóca, nagyon is evilági

sodatévő. Mintha csak „súgni" akarna
ridamantnak: ő sem különb, minta színen

át-ható komédiások. Magasztos
elsőbbrendűségét talányossággal igyekszik
lhitetni, így inkább a mesék varázslója ő,
int „ismeret-len erők birtokosa".

Izabella szerepében Udvaros Dorottya
kissé durcás, kissé hisztis, szertelen és
szerelem után sóvárgó leányzó, Csonka
Ibolya Lise féltékeny és még inkább szere-
lemre vágyakozó szolgálólányát hűvössé
és szenvtelenné formálja.

Balkay Géza formátumosabban szenve-
délyes Klindort is tudna formálni, miként
Rajhona Adám homlokát ráncoló, aggódó
apájával is mintha már találkoztunk volna.
A színészi alakításokat persze - paradox
módon - nehéz önmagukban megítélni
ebben a produkcióban: minden gesztusu-
kon erőteljes rendezői figyelem érződik,
más kérdés, hogy merre vezérelte őket ez a
koncepciózus akarat.

A játék összképe, olykori ritmustalan-
sága megint csak felemás illúziót nyújtott:
a rendezői vízió sugallatossága nemegy-
szer eltüntetni látszott a játék vontatottsá-
gát, a szituációk elnagyolt rajzát, a színész-
vezetés hiányosságait.

El Kazovszkij kékes-szürkés, áttetsző
plexilapokból törött jégtáblákat (?), tolo-
gatható díszletlapokat (?) épített a játék-
térbe, talán így is tudomásunkra hozva,
hogy nem máshol, színházban vagyunk. A
háttérben balettpáros próbál: a plexilapok
folyosóin színi kulisszákra látunk. Jégtáb-
lák közé szorult játékra.

Corneille: G'Illusion comique (Katona József
Színház)
Fordította: Somlyó György. Díszlet és jel-

mez: El Kazovszkij. A rendező munkatársa:
Vajda Anikó. Zenéjét összeállította: Mártha
István. Koreográfus: Ladányi Andrea. Ren-
dezte: Szikora János.
Szereplők: Benedek Miklós, Papp Zoltán,

Hollósi Frigyes, Gáspár Sándor, Balkay Géza,
Bán János, Rajhona Adám, Udvaros Do-
rottya, Csonka Ibolya, Vajdai Vilmos, Holvay
Csaba, Zarnóczai Gizella, Szekeres Lajos,
Kárpáti Péter, Lipics Zsolt, Kerpics Miklós,
Fodor István.

szövegekkel. Voltak korok, amelyekben az
irodalomhoz tartozó drámák előadása volt
a színházművészetben domináns; máskor
pedig épp a színészeknek az értékes
szövegtől függetlenített művészete.

A mai jel- és kommunikációelmélet
ismeretében úgy is meghatározhatjuk az
írott, értékes drámákat előadó színházi
produkciókat, hogy azokban kétféle jel-
rendszer épül egybe: a dráma verbális és a
színház speciális művészetének nem-
verbális jelrendszere. Ez utóbbiak között
igen jelentős funkciója van a színész
metakommunikációjának, a beszédhez, a
karakterhez, az emberi alaphelyzetekhez
stb. szervesen hozzá tartozó, azokkal
mindig szükségszerűen együtt járó testi
jeleknek. Ezek azonban - a hangosfilm is
tanúság lehet rá - igen-igen gyorsan vál-
toznak, legalábbis egy bizonyos határig.

Talán az Antoine-nal kezdődő és a
Lugné-Poé-val, illetve Reinhardttal foly-
tatódó színházművészeti korszak a szín-
padon a nem-verbális jeleket és rendsze-
rüket tekintette és tekinti sokkal fonto-
sabbnak a verbális jelrendszerekhez vi-
szonyítva. Ez azt is jelenti, hogy a szín-
házművészet a maga megformálás- és
megjelenítésmódjait immáron nem az írott
dráma stílusából eredezteti, nem is az
élőbeszéd egyéb, a nyilvánosság előtt
megjelenő formációiból, például a prédi-
kációból, a szónoklatból stb.; valamint azt
is, hogy a nem-verbális jeleket és
rendszerüket az adott korszakban hasz-
nálatos jelekből kell felépítenie. Teljesen
evidens, hogy a verbális jelrendszerek
éppúgy hordoznak jelentéseket, ezekre
ráépülve, ezekből kinőve problémakörö-
ket, sőt egész világképet, minta nem-ver-
bális jelrendszerek, és mint a metakom-
munikáció. Hangsúlyozzuk, hogy mind a
kettő problémaköröket, problémakomp-
lexumokat hordoz, amelyek rendszerint

elenet Corneille drámájából (Iklády László felvételei)


