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Három előadás Győrben

Minden igényt kielégítő a Kisfaludy Szín-
ház repertoárja. Már ami a sokszínűségét
illeti. Hiszen különleges felszereltségű és
méretű színpada balettek, operák, operet-
tek és prózai előadások tartására egyaránt
alkalmas. S ezt a helyzeti előnyt a színház
az évad első felében ki is használta. Kritikai
elismerést kiváltóan vitte színre Bizet ope-
-ráját; a Carment, nagy közönségsikert ara-
tóan Kálmán Imre operettjét, a Cigányprí-
mást. A Győri Balett pedig az elvárt színvo-
nalon és igényességgel jelentkezett kéthar-
mad részben új balettestjével, a Madarak
voltunk, földre szálltunk című produkció-
val. Ezek értékelésére későbbi számaink-
ban visszatérünk.

A győri színház sebezhető pontját
sohasem a zenés-táncos műfajok jelen-
tették, hanem a próza. Talál-e a színház a
különleges körülményekhez igazodó,
hatóképes darabokat? Tud-e mit kezdeni
a hatalmas térrel a rendező? S a megvaló-
sításhoz milyen erősségű és összetételű
társulat áll rendelkezésre?

Az első kérdésre a színház két bemuta-
tóval felelt. Egy találttal és egy mindig
elővehető Shakespeare-rel. Kovách Ala-
dár Téli zsoltárára újra rá kellett akadni. A
Nemzeti Színház egykori bemutatója után
ugyanis huszonhat évig porosodott.
Részben politikai okok miatt, részben ki
tudja, miért. Pedig különlegesen szép
nyelve, Apáczai Csere János példázat-
szerű élettörténete bármikor megélt volna
színpadjainkon. De nem jött divatba.
Győri újrafelfedezésekor - a szándék
nemességét nem vitatva - csupán az volt
félő, hogy az egyszerre kevés szereplőt
mozgató jelenetek elvesznek; a ritkaság-
számba menő, ma már ilyen módon nem
használt szavak nem jutnak el a nézőig; a
darab nem üzen, hanem távolságtartóan
megmarad a tanmese szintjén.

Shakespeare-rel látszólag ilyen baj
nem történhet. Vígjátékai teret, látványt
és sok szereplőt igényelnek. Többek
között ezért is teremtődött a Sok hűhó
semmiért a győri színpadra. Még akkor is
biztosabb befutóként volt kezelhető, ha
technikai okokból - ami jelen esetben a
színház jogdíj okozta devizális gondjait
takarja - a tervezettnél hamarabb került
színre.

De a két előadást látva megdőlt a pre-
koncepció. A Téli zsoltár a színház édes-
gyermekévé vált, a Sok hűhó... pedig csak
mostohagyerek maradt. Ennek egyik oka
talán az, hogy a Téli zsoltár mindenki
szívügyeként kelt életre. Ez a törődés
meglátszik a szépen megszerkesztett mű-
sorfüzeten éppúgy, mint a darab egészé-
nek megvalósításán.

Téli zsoltár

Az Illés István rendezte előadás át-
gondolt, aprólékosan kimunkált, a szerző
gondolatait hűen tolmácsoló. Régen nem
forgatott történelmi képeskönyvként nyílik
meg előttünk, hogy Apáczai sorsát
nyomon követve bepillantást nyújtson a
XVII. századi Erdély II. Rákóczi György
kénye-kedve szerint uralt, felvilágosodni
nem óhajtó világába. Ahol boszorkányo-
kat égetnek, ahol eretnek nézetként
kezelik Kopernikusz tanait, ahol bűn a
magyar nyelv használata, ahol a kisisko-
lások fejét áltudományokkal tömik. S
ebben a sötétségben akar fényt csiholni
izzó hitével és tudós bölcsességével
Apáczai.

Kovách Aladár művének drámai élét
az adja, hogy nem Erdélybe érkezésétől
követi nyomon a néptanító sorsát. Egyre
sötétülő képei elé illeszt egy rózsaszín-
ben játszót: Pieter van der Maet, az após
utrechti otthonát. Egy idillikus, Csere
János számára mégis idegen világot.
Pedig ez az idegen világ bármikor befo-
gadná. A fiatal tudós előtt megnyílik a
lehetőség arra, hogy jólétben, megbecsü-

lésben, egyetemi katedrához jutva, a fia-
tal férjnek kijáró szerető gondoskodásban
rendezze be hazájától elszakadó éle-tét.
Apáczai számára azonban nem ez az
igazi lehetőség! S ezt a rendező nemcsak
azzal magyarázza, hogy hazájától távol
enciklopédiát szerkeszt az otthoni peda-
gógusok munkájának megkönnyítésére,
hanem hangulatilag is pontosan érzékel-
teti. Az após és a feleség viselkedésén
keresztül. Félve rejtik előle a hazulról
érkező levelet, mert sejtik, hogy tartalma
számukra rosszat jelent. Csak a profesz-
szori címet érzik elég ellensúlynak
ahhoz, hogy megmutassák a hazahívó
üzenetet. Csalatkozniuk kell. Minden
címnél erősebb a „szükségünk van a
munkádra" csábítása, és Apáczait haza-
vonzzák a gyökerek.

Míg Hollandiában a szíve volt idegen,
gyulafehérvári otthonában a gondolatai
válnak azzá. Ezt a változást, az egyre foj-
togatóbbá váló és a végén a tudóst telje-
sen összenyomó légkört Menczel Róbert
díszletei is híven közvetítik. Stílusosak,
ugyanakkor a pozícióváltozásokat is kö-
vetik. A tágas, polgári nyugalmat árasztó
utrechti házat fehérben úszó, csupa bolt-
ív, búbos kemencével melengetett falusi
környezettel váltja fel, hogy kolozsvári
„száműzetésében" egy éppen-hogy-csak-
lépni-lehet-benne méretű, sötét szobává
zsugorítsa Apáczai életterét. S Illés Ist-
ván bejátszatja ezt a teret. Megtölti
gonoszsággal, gyűlölettel, ostobasággal,
féltékenységgel és mindazzal az emberi
gyarlósággal, mellyel a változtatni akaró
Apáczainak szembe kell néznie. A csak
ártani tudók mellett különös élességgel
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rajzolja meg a tönkretenni is képes sze-
mélyt és azt a szituációt, melynek követ-
kezményeibe végül is a tudós belepusz-
tul. Egy pipogya, csak a külsőségekben
élő, a csillagjóslásban vakon hivő, előíté-
letekkel megfertőzött fejedelem vonja
felelősségre a puritán egyszerűségű, a
megszokottól eltérő nézeteket és peda-
gógiai módszereket hirdető nevelőt. A
vádak súlyosak: enciklopédiájában kom-
pilálta mások tanait, anyanyelvükön ok-
tatja a gyermekeket, egyetemet kíván ala-
pítani. De a legsúlyosabb vétket a fejede-
lem előtt követi el: a hiúságát sérti meg.
A büntetés pedig - amellett, hogy nem
kap rektori kinevezést - igazán közép-
kori. A Maros vizébe mártják télvíz ide-
jén a beteges Apáczait.

A rendező ráérez arra, hogy nem igazi
párviadalként kell a két ember találkozá-
sát ábrázolnia, hanem inkább Csere
János ars poeticájaként. Egyre szikrá-
zóbbá váló, az emberi butaságon fel-
induló vallomásából a népből érkezett és
azért tenni akaró pedagógus képe körvo-
nalazódik. S ez a megszállottság még
erősebbé válik, amikor ifjú tanítványai
között kell utat mutatnia. Büntetésnek
szánták, hogy nem nevelhet tudósokat,
hanem kisdiákokat kell tanítania a betű-
vetésre, a szóra, az emberségre. Pedig
ezzel éppen arra a vonzerőre akadt rá,
mely Hollandiából hazahívta. Az embe-
rek elbukhatnak, besározódhatnak, „de
föntről mindig tisztán és fehéren hull a
hó", s ezeket az érintetlen kicsinyeket
kell a holnap számára megőriznie. S ezen
az úton csak gyógyíthatatlan betegsége
és a halál állíthatja meg.

Szentimentalizmusra csábít a történet,
s ezt tovább erősítik Kovách Aladár
ringatóan szép költői képei. De Illés Ist-
ván nem csábul el. Hittel teli, de volta-
képpen realista előadást rendez. S Apá-
czai Csere János tragédiájába nem fe-
ledkezik bele annyira, hogy ne vegye
észre, mellette még számtalan kisebb-
nagyobb emberi tragédiának kell helyet
biztosítania. Mindenekelőtt Aletta van
der Maetének, aki férjével ellentétes irá-
nyú kálváriát jár be. Zárt, körülötte forgó,
civilizált világból kerül férjét követve
olyan, számára vad viszonyok közé, mely-
ben szenved és melytől szabadulni akar.
Az egyetlen, ami ide köti, Apáczai. Nyo-
mon követhető, ahogy még reménykedik:
férje követni fogja Hollandiába, aztán
fokozatosan leszámol az illúziókkal, hogy
Apáczai halála után se kerekedjen útnak,
hanem nem sokkal férje után ő is a házson-
gárdi temetőben pihenjen meg.

Hogy Illés István szereti Kovách Ala-
dár darabját, azt tükrözik rendezésének
erényei. Ám hibái is ennek tudhatók be.
Elnézi a darab hiányosságait, ahelyett
hogy alkotó módon közbeavatkozna.
Azzal, hogy a szerző Apáczai életének
csupán három jelentős eseményét ragad-
ja ki, azt is az utolsó hat évből, szükség-
képpen elhallgat fontos részleteket. E
balladisztikus szerkesztés csendjeit a
rendezőnek kellene kitöltenie. Például
úgy, ahogy azt a darab első felvonásában
- az Erdélyből érkezett levél eltitkolása-
kor - meg is teszi. Vagy erőteljesebben
megrajzolt hátteret, karakteresebb kör-
nyezetet kellene Apáczai köré helyeznie.
Kovách Aladár ugyanis úgy vonultat fel a
tudós körül barátokat és ellenségeket,
hogy jellemzésükre nem sok gondot for-
dít. S a rendező - talán néhány szóval jel-
lemet teremteni képes színészegyénisé-
gek híján - mellékes problémaként siklik
át a megoldásra váró feladat felett.

Mint ahogy a kelleténél jobban tiszteli a
szerző szavait is. Vegytiszta formában,
szöveghűen rendez. S ezzel nem azt hi-
ányolom, hogy miért nem húzott vagy
igazította Kovách Aladár-i szövegen, hi-
szen az a maga egészében szép és teljes.
Öröm hallani, és kár lenne megcsonkí-
tani. Sokkal inkább az áthallások, a darab
keletkezése óta felgyülemlett tapasztala-
tok, a mához szólás hiányzik Illés István
munkájából. Így fordulhat elő, hogy a
közönség nevet, amikor a kisdiákok
bemutatkoznak Lorántffy Zsuzsanna
fejedelemasszonynak. Csoma Sándor,
Kiss Miklós, Bolyai János, Gábor Áron,
Ady András, Kriza János és a többiek
neve ismerősen hangzik. De pusztán
csak ennyi. S nem bomlik ki mögüle az a
gondolat, hogy ezek az emberek - ha
képletesen is - mind Apáczai hittel átita-
tott, megszállottakat nevelő iskolájából
kerültek ki. S ettől az évszázadokat áthi-
dalni nem képes megközelítéstől érezzük
úgy, hogy valami szép és nemes dolog
zajlik előttünk, de nem lehetünk a
részesei, pusztán csak a szemlélői.

S ez nem elsősorban a főszerepeket
alakító színészeken múlik. A társulat két
frissen szerződtetett tagja, az Apáczait
alakító Lamanda László és az Alettát
megformáló Szabó Zsuzsanna pontosan
követi nyomon a házaspár életútját.

Lamanda László végtelen egyszerű-
séggel, jószerivel csak a szavak hatóere-
jére támaszkodva építi fel a tudós alakját.
Ezzel nemcsak Apáczai származását, az
ex infima plebs ortus, vagyis a nép mély-
ségéből érkezés tényét hangsúlyozza, ha-

nem pedagógiájának lényegét is. Hiszen
Apáczai a szavaival hódít és szerez ellen-
ségeket. A színész átizzított szavakkal
közvetíti Apáczai hites emberségét.
Ezzel jellemzi utrechti tervezgetését
éppúgy, mint erdélyi hadakozását, majd
a betegséggel keserített kolozsvári neve-
lőéveket. Még mielőtt végleg kialszik a
láng, az előtt is rendelkezik, biztosítja
diákjainak jövőjét. Aztán észrevétlenül
az asztalra hajtja a fejét, és az újévi zsoltár
hangjainál örökre eltávozik.

Szabó Zsuzsanna Alettája ezzel szem-
ben sokszínű. Állandóan változik, öreg-
szik, megkeményedik. Megedzi őt az
erdélyi levegő. Hollandiai otthonában
csupa derű, gondtalanság, életerő és sze-
retni vágyás. Aztán Gyulafehérváron fel-
világosult szelleme szembesül a lelki és
szellemi nyomor megannyi válfajával.
Csaknem összetörik a súlyok alatt. Hada-
kozik benne az otthon utáni vágyakozás
és a férje iránt érzett szerelem visszatartó
ereje. A színésznő érzelemgazdag játéká-
val az utóbbit hozza ki győztesen. E dön-
tés mögött azonban érezteti, hogy nem
talált új hazára, élete végéig megmarad
Hollandiából érkezett idegennek.

Az Aletta szolgálóját megformáló
Csombor Teréz riadt madárkaként rep-
des gazdái otthonában. Magán hordja
anyja boszorkánybélyegét. Kivetette ma-
gából a babonákban élő XVII. századi
világ. A színésznő az őrület határáig
fokozza a Borában lejátszódó traumát,
hogy közben tiszta emberségének szá-
mos jelét adva növessze a dráma jelentős
szereplőjévé. Rajta kívül csak kevesek-
nek sikerül megéreztetni az erdélyi leve-
gőt. Így például Rupnik Károly piperkőc,
hirtelen lobbanó, egocentrikus II. Rá-
kóczi Györgyének vagy az édesanyját,
Lorántffy Zsuzsannát alakító Szende
Bessynek. A színésznő egyszerre hozza
el Apáczai Csere János iskolájába a
nagyasszonyi fenséget, az adakozó ke-
gyességet és azt a tehetetlenségérzetet,
amelyet fia tetteinek hallatán érez.
Hozzá hasonló nagyasszonyisággal jele-
nik meg Baranyai Ibolya Peleiné szere-
pében, hogy kijárja férje számára a rek-
tori hivatalt. Csakhogy e külső tartás
kofáskodó gyűlöletet rejt, mellyel pilla-
natok alatt befröcsköli a tudós házát. A
színésznő e rideg embertelenség ábrá-
zolásával szerez valódi, szép színpadi
perceket.



Sok hűhó semmiért

Csak néhány szép perce van Sík Ferenc
Sok hűhó semmiért-rendezésének. A ren-
dező túlságosan bízik abban, hogy a szín-
padra képzelt látvány és a shakespeare-i
szöveg együttesen pótolja a koncepciót.
A koncepciót, mely a rendező műsor-
füzetbeli nyilatkozatából következtetve
csak szükséges rossz, hiszen az érett ren-
dezőnek buktatókon és kísérletezéseken
keresztül kell eljutnia addig a pontig, ami
után csak a mű belső törvényszerűségei
foglalkoztatják. Nem vitatom ezt a fajta
munkamódszert, de azt igenis vallom,
hogy az induláskor legalább a keretet
körül kell rajzolni. Mássá lesz a szöveg,
ha a rendező külső szemlélőként elironi-
zálgat a két szerelmespár egymásra talá-
lásáig vezető kalandok felett, és mássá,
ha együtt kalandozik velük. Shakespeare
eltűri, ha vígjátéka vérbő komédiaként
jelenik meg a színen, de nem ágál a szati-
rikus hang ellen sem. Sőt, állja az elkép-
zelést hordozó keveredést is. Hiszen a két
pár is elütő egymástól. A háborúból
hazatérő Claudio és a szende szűz Hero
hirtelen támadt szerelme nem rakható
ugyanabba a skatulyába, mint Hero uno-
kahúgának, Beatricének „makrancoska-
taságú" és Benedek csípős nyelvű, pet-
ruchiói humorú párjának megszenvedett
egymásra találása. Pedig mindkettőnek
buktatók egész során kell átjutnia. Hero
és Claudio megtervezett boldogságát egy
ármány késlelteti. Claudiónak elég egy
hír, hogy jövendő párja csalja őt, és az
esküvőn megszégyenítő leleplezés kísé-
retében mondja ki a „boldogító" nemet.
Cselszövések egész sora, Hero tetszha-
lála, egy máshonnan oly ismerős kripta-
jelenet, meg néhány illetéktelen fülekbe
eljutó szó szükséges ahhoz, hogy bebizo-
nyosodjék a tévedés, és megköttessék a
nem elszalasztott, csupán csak elhalasz-
tott frigy. Beatrice és Benedek a buktató-
kat önmaguk helyezik el. Konvenciók el-
len lázadó, folytonos támadóállásba he-
lyezett lényükkel. Furcsaságukon pedig a
környezetük, mint két udvari bolondon,
úgy szórakozik. Elesebb küzdelemre
kényszeríti őket azzal, hogy mindkettő-
jükkel elhiteti: a másik vonzódik hozzá.
Titokban abban reménykednek, hogy lát-
ványos emberkínzásnak lehetnek szem- és
fültanúi. Csalatkozniuk kell, hiszen a nem
várt hír a két fiatalból előcsalogatja
nagyon is sebezhető, érzékeny, a másik-
hoz vonzódó énjüket. S amikor kiderül a
cselvetés, már szavakban sem tudnak
egymásnak ellentmondani. Shakespeare
tehát egy szentimentálisabb, az elvárá-

sokhoz jobban igazodó, de közben em-
beri szépségeket előhívó és egy komédiá-
zásra csábítóbb, de ugyanakkor tiszta ér-
zésekkel melírozott fonalat vezet egy-
más mellett. Melléjük fogja a nélkülöz-
hetetlen harmadikat a bugyuta, bohó-
zatba illő polgárőrség képében. Gala-
gonya, Bunkós, Faszén és a többiek gör-
be tükröt tartanak önmaguk elé. Teszik a
dolgukat fajankó módjára, ügyetlenül,
mégis eredményesen. Csetlenek-botla-
nak az úri társaságban, megbicsaklik a
nyelvük az idegen kifejezések szokatlan
súlya alatt, de mégis ők leplezik le, hogy
is lett bűnössé egy koholt vád alapján a
szent életű Hero.

Sík Ferenc kezében ezek a szálak
azonban kibogozhatatlanul összekeve-
rednek. A realista elemeket minden
átmenet nélkül, a miérteket meg nem
fejthetően paródiák követik. A szerep-
lőknek pedig ehhez mérten egyszerre
kell emberi érzések, vonások hiteles hor-
dozóiként és ugyanazok karikatúráiként
megjelenniük.

Már az előadás külső megjelenése is
ezt az eklektikát tükrözi. Tordai Hajnal
korhű, viselőit jellemző, stílusosan szép
ruhákat tervezett mind a darab szerep-
lőinek, mind a háttér-látvány szerepet
betöltő statisztériának. Ugyanakkor Csá-
nyi Árpád egész színpadot betöltő, rész-
letelemeiben mozgatható, fehér híd-
díszlete - amellett, hogy az utóbbi évek
Shakespeare-előadásaiban megszokott hi-
dak számát gyarapítja - nem sokat tud.
Magasból aláereszkedő, félúton megálló,
jelzésszerű kiegészítők kellenek ahhoz,
hogy tudjuk, Messina melyik zugában zaj-
lanak az éppen látható események.

És Sík Ferenc is megáll valahol fél-
úton. Szépen megtervezi: vakító fehér,
gyertyafényben úszó, népes esküvői kép-
nek a negatívját alkotja meg a kriptában
Hero elsiratásakor. Feketébe öltözteti az

esküvői menetet, gyertyát ad a kezükbe,
hogy meghallgassák Claudio gyászbe-
szédét. S aztán a részletekben eltéved.
Hero összétörik szerelme vádló szavai
alatt, hogy a következő pillanatban az
eskető pap reverendáját felhúzva bizony-
gassa ártatlanságát. Űzött vadként kúszik
fel a templom lépcsőjén, aztán gumilab-
daként pattog onnan le. De nem bánik
kegyesebben Claudióval sem. Elvárja,
hogy drámai erővel élje meg megcsalatá-
sának kínjait, és vad dühvel, fizikai erő-
szakot alkalmazva támadja le az esketés-
kor az álnok menyasszonyt. Még Hero
halálhíre hallatán is a drámai hős szere-
pét kell alakítania, hogy aztán a kriptába
lépve, papírról olvasva, a legrosszabb
szónokok hangját idézve vegyen végső
búcsút a sírig tartó nagy szerelemtől.

De ugyanilyen ellentmondásosan oldja
meg Beatrice és Benedek lépre csalását
is. A két fiatal úgy hallgatjd ki barátai,
barátnői beszélgetését, hogy azok nem
tudhatnak a jelenlétükről. E vélt titkos-
ság nélkül ugyanis éppen a csel lényege, a
beszélgetések komolysága, a hír igaz
volta veszne el. A rendező egy darabig
tartja is magát a bújócskához, aztán hirte-
len látószöget vált, és máshogy kezd
jászatni. A három barátot a pad helyett a
fekvő Benedekre ülteti, hogy a „hétpe-
csétes titok" kibeszélése közben csipe-
gessenek a Benedek kezében tartott sző-
lőfürtből. Nehéz elhinni, hogy nem tud-
nak egymás jelenlétéről.

S ez csak néhány példa azok közül,
ahol a rendező a poénok érdekében
önmaga ellen játszik. Elrejti az érzéseket,
elmosolyogja a darab lírai vonalát, nem
mutatja meg, hogy a sok hűhó és a semmi
mit takar. Mert Sík Ferenc színpadán a
derű uralkodik, pedig talán a komolyabb,
sőt néhol egészen borús hang sem lett
volna szövegidegen. Hiszen Shakespeare
az emberi érzések válságáról is beszél.
Nem a legkézenfekvőbbekről,

Szabó Zsuzsanna (Aletta) és Csombor Teréz (Bora) a Téli zsoltárban (Matusz Károly felvételei)



a bosszúvágyról, az élet gyűlöletéről, a
boldogság üldözéséről, hiszen János gróf
csupán feldobja az álhírlabdát, a többiek-
nek kell vele játszaniuk. Uri István nemis
tud nagyon mit kezdeni ezzel a mini-
Jágó-szereppel, alig észrevehetően keveri
a kártyáit, hogy aztán a moralistát játszva
csalja a környezetét, és még idejében
elmeneküljön a büntetés elől. Hogy mit
miért tesz, azt nemcsak a színész, de
Shakespeare sem nagyon firtatta. Inkább a
szerelem-bajokat kívánta felfedezni. Azt,
hogy az egymást szerető emberek annyira
nem bíznak egymásban, hogy az első
szíre-szóra szétválnak útjaik, hogy nem
vállalják őszinte érzéseiket, pózol-nak, és
úgy házasodnak, hogy egymást nem is
ismerik. Csakhogy ezekkel a gon-
dolatokkal a rendező már üzent - vagy
üzenetet közvetített - volna, amit - s ezt
szintén a nyilatkozatából tudom - nem
akar.

Ehelyett inkább szórakoztat, és várja a
hatást. Úgy vagdossa fel, Claudio
kétértelmű mondatait, mint a kabaréban
szokás. Megváratja a hatást, s csak aztán
hangozhat el az egyértelműsítő, lezáró
gondolat. Együtt elmondva kétségtelenül
kevesebb mosolyt fakasztana.

Mint ahogy visszafogottságában rejlene
a polgárőrség betétszámainak ko-

Shakespeare: Sok hűhó semmiért (győri Kisfaludy Színház)
Almásy Albert Éva, Kárpáti Denise és Szabó Zsuzsanna (MTI Fotó - llovszky Béla felvétele)

lalásáig vezeti. De ebben az új státusban
sem olyan, mint a körülötte lévő többi
nő. Nem alázkodik meg, kívánságaihoz
hajlíthatatlanul ragaszkodik, egyenrangú
partnere szerelmesének.

Tomanek Gábor talpraesetten riposz-
tozik. De csak azért folyik belőle a szó,
hogy beszédes hallgatásával ne árulja el
magát; azt, hogy ő sem megy el érzéket-
lenül minden nő mellett, hogy őt is
vonzza az átlagtól elütő egyéniség.
Tomanek Benedekje sokáig nemcsak
másokkal, hanem önmagával is hadako-
zik. Úgy gondolja, hogy érzéseinek fel-
tárásával kiszolgáltatottá teszi magát. De
amikor megtudja, hogy Beatrice sem
közömbös iránta, beadja a derekát. S ezt
a felismerést a színész úgy játssza el,
hogy nem teszi Benedeket az érzés rab-
jává. Meghagyja önállóságát, kritikus
szemléletét, mindenkitől különbbé tevő
egyéniségét.

Szabó Zsuzsanna Herója és Hodu
József Claudiója eltér a hagyományos
naiva-hősszerelmes ábrázolástól. Sok új
vonással gazdagítják az alakokat, egészé-
ben véve azonban mégsem jó irányba
mozognak. Szabó Zsuzsanna az alázatos,
„kommersz szűzeszmény" mellett meg-
mutatja Hero gyengeségét, sőt a gonosz-
kodását is. Hiszen tevékeny részese
annak, hogy Beatricéből bolondot csinál-
janak. De a színésznő - bizonyára nem
saját találmányaként - nem elégszik meg
azzal, hogy az esendő vonásokat fel-
színre hozza, hanem indokolatlanul fel-
nagyítja azokat.

Hodu József is ebbe a hibába esik.
Pedig minden külsődleges eszköz nélkül
is nyilvánvalóvá tehetné, hogy Claudio
nem igazán jó fiú. Gyaníthatóan érdekből
házasodik, mérhetetlenül felbőszíti a
hiúsága ellen intézett támadás, de bánatát
- mely talán nem is oly nagy, Hero
halálhíre hallatán - könnyeden feledi, s
vezeklésképp bárkivel hajlandó házas-
ságra lépni. A színész ezeket az emberi
gyengeségeket össze is gyűjtögeti, de
nem hagyja a nézőre az ítélkezést, hanem
ő maga mond bírálatot felettük. Nem
kellene ilyen nézői gondolkodást helyet-
tesítően cselekednie.

Mint ahogy Sík Ferenc vendégrende-
zése is többről szólhatott volna, ha
figyelme nem annyira a közönség, mint
inkább Shakespeare felé fordul.

médiaereje is. Az emberi butaság, fon-
toskodás és a többnek látszani akarás a
maga egyszerűségében a leghatásosabb.
De hiába tekeri ki olyan ügyesen az ide-
gen szavakat a Galagonyát alakító Sipka
László, s ostobaságában hiába párja Tóth
Tahi Máté, ha a külsőségek túlharsogják
őket. Ha nagy robajjal elsül a kapanyél,
ha a lámpást megkapó őr „nénó" kiáltás-
sal, szirénázva távozik, ha koponyát len-
getve folyik a bűnösök kihallgatása, ha -
ki tudja, miért - lecsúszik a szereplők
nadrágja.

Ebben a látványkavalkádban igazán
üdítő néhány őszinte emberi hang. Ilyen
a Beatricét alakító Kárpáti Denise-é és a
Benedeket megformáló Tomanek Gá-
boré. Anélkül szikráztatják maguk körül a
levegőt, hogy folyton-folyvást petárdákat
robbantanának. Szavaikkal és a leg-
egyszerűbb színészi eszközökkel hatnak.

Kárpáti Denise nem egy vénlányságba
hajló, hanem nőisége teljes fényében
ragyogó Beatriceként vagdalkozik. Leg-
inkább a felé az ember felé, aki az övéihez
hasonló munícióval rendelkezik. A szí-
nésznő egy-egy kacér mosollyal, hirtelen
elbizonytalanodással érzékelteti, hogy
nem akárkire fecsérli szúrós szavait.
Ezzel készíti elő azt a váltást, mely a kon-
szolidáció, a szerelem érzésének felvál-



Ferde ház

Az évad első felében volt még egy
bemutatója a győri színháznak. Igaz, hogy
nem a nagyszínpadon, hanem a Széchenyi
Művelődési Központban. Itt kerülnek
színre a kísérletező jellegű, mai témájú,
szűkebb teret követelő darabok. Beleillett
tehát a színház elképzeléseibe Gerencsér
Miklós Ferde ház című színműve, melyet
eddig csupán a Déryné Színház tűzött
műsorára néhány évvel ezelőtt. A téma is
elevenünkbe vág: a lakás. De minden
egyéb érdektelen. Az, ahogy a négylakásos
házat felépítő nagycsalád megunja a
nyugalmat, és műproblémát konstruál
maga köré. Az, ahogy az adósságoktól
való szabadulás ürügyén áruba bocsátja
alig élvezett kényelmét, hogy újra
belevágjon az erőt és idegeket nem kímélő
újabb építkezésbe. S ahogy e
hercehurcában tönkremegy a család. A
nem tipikus élethelyzet álkonfliktusokat,
döcögő dialógusokat, újból és újból a
kiindulóponthoz visszakanyarodó törté-
netet eredményez. A színműből hiányzik
az életszag. Hiába tesz meg az életre keltés
érdekében mindent Gágyor Péter rendező.
Jószerivel csak a szemvillanások, a
félmozdulatok, a hosszú percekig kitartott
némajátékok teremtenek reálszituációkat.
S ez egy színdarabnál édeskevés.
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Élni és játszani

- Anouilh-dráma Miskolcon
és a Józsefvárosi Színházban -

„legyetek azért okosak, minta kígyó,
és szelídek, minta galambok."

Mt. 10,16

Egy majd kétszáz éves folyamat kitelje-
sültét örökítik meg Jean Anouilh drámái.
A pusztító Szent Szövetség Európája -
Kornis Mihály megfogalmazásával szól-
va - „a lehető legszomorúbb restauráció"
színtere volt. Azóta a hajdanvolt Európát
régészek és hivatásos gyilkosok futóárkai
dúlják fel. Életünk színtere ez-által
drámai módon megváltozott. Az idők
szeszélyével együtt változó tudományok
ugyanis elmetszették a jelent a múlthoz
rögzítő hagyomány kötelét. A talajvíz
mocsaráig tépett kontinens mélyéből
pedig „a züllött Rómát és az ál-szent-
bürokrata Bizáncot" hagyták atyáink
életre kelni. E kétszínű világban csak
szabálytalanul lehet élni. A hajdani út
követését, az imitációtól meghatározott
életvezetéseket áthághatatlannak látszó
torlaszok és fullasztónak vélt pocsolyák
kerülgetése váltotta fel. Az élőkre rótt
távok teljesítése azóta egyedül az utasok
ügyességének bizonyítéka, de semmi-
képpen sem példaszerű. Az akadályok
elhelyezkedése ugyanis halott világok
holt logikáját követi, s ezáltal hollétük
csak valószínűsíthető - és megtapasztal-
ható. Ami tehát az egyik úton sikeres cse-
lekedet, az egy utcával arrébb, egy másik
ember életében már nyugodtan eredmé-
nyezhet akár gerinctöréssel is járó zuha-
nást. A romlakók élete tehát nem általá-
nosítható. Ugyanis nem élet: vegetáció.
Jean Anouilh ezen egyre abszurdabbnak
látszó folyamat mértékét igyekszik meg-
határozni. Azt az utat követi, melyen szá-
zadunk gondolkodói közül az egziszten-
cialisták jártak. Bölcseletben járatlan
olvasókat talán elriasztó megfogalma-
zással szólva, a szekularizált értékek
(újra)transzcendálására tesz kísérletet.
Ártatlan kis Galambját (colombe =
galamb) így védi az értékvesztés tényébe
beletörődött szereplője: „Miért akarjátok,
hogy a szerelem egy életen át tartson,
miért érdekel benneteket az örökké-
valóság?"

Anouilh hőseinek a magyar színpado-
kon eleddig nem volt szerencséjük. Meg-
jelenésüket a kritika enyhén szólva fa-

nyalogva fogadta. Az 1942-ben keletke-
zett és most Szűcs János rendezésében
Miskolcon színre került Éurüdikén kettős
átok látszik ülni. Az 1984-es, gyakor-
latilag visszhangtalan Odry színpadi be-
mutatót megelőző produkciókon
(visszafelé haladva: Veszprém 1982,
Kecskemét 1969, Magyar Rádió 1966) a
kritika nemcsak azért verte el a port, mert
„el-öregedett a darab mitológiája" (pont
most?!), hanem - és főként - azért is, mert
messzi alatta maradtak a Művész Színház
azóta legendássá magasztosított 1946-os
előadásának. (Főszerepben Tolnay Klári
és Darvas Iván.) Ám ha meg-nézzük a
korabeli kritikákat! Megtudhatjuk ugyan,
hogy a „darab főpróbáján egy akadémiai
növendék felvágta az ereit", ám a
tudósító azonnal biztosít is bennünket,
hogy mindez „természetesen" aligha a
darabnak, sokkal inkább a leány elő-
életének lehetett következménye. Mert a
darab mondandója abban foglalható össze
- írja egy korabeli kritikus -, hogy „jó a
halál és rossz az élet, ami a második
világháború danse macabre-ja után leg-
alábbis - költői túlzás". Henry úr, aki a
darabban magával a halállal azonos,
valóban arra biztatja a kedvesét akkorra
már kétszeresen elvesztő Orpheust, hogy
nézzen alvó és horkoló apjára: „- (...)
Nézd meg jól! Vannak, akik azt hiszik,
hogy ha egy arc megcsúnyul, az a halál
iszonyú műve. Milyen tévedés! Éppen
ellenkezőleg, az a szörnyű, ha az ember
ez alatt a szakáll, cvikker, méltóságteljes
külső alatt megpróbálja megkeresni a
tizenöt éves fiú arcának kifejezéstelen,
lágy, karikatúraszerű, de még érintetlen
vonásait. Ez az élet iszonyú műve. (...)
Nézd meg jól ifjú apádat, Orpheus, és
gondolj rá, hogy Eurüdiké vár."

Valóban ezt mondja a darabban a Halál,
és sikerül is elcsábítania az ifjú és naiv
Orpheust. Azonban egy szereplő néhány
mondatát összetéveszteni a darab
egészének mondandójával, az a lehető
legsúlyosabb hiba! Ha ezt a hibát
ráadásul a darab rendezője követi el -
miként történt ez Miskolcon -, úgy szinte
csak a csoda mentheti meg az elő-adást a
bukástól. Hogy ez a csoda Miskolcon
bekövetkezett, annak számos össze-
tevője van. Elsőül kell említeni Székely
László díszletét. A fekete műanyaggal
borított színpad jobb oldalát, rézsút
egészen a hátsó függönyig, mahagóni-
keretekbe foglalt üvegfal határolja. Hátul
hatalmas, mennyezetig érő tükörfal. A
színpad jórészt üvegből és sejtelmes
drapériákból készült bal oldala szintúgy


