
akkor akadályozza, de legalábbis megne-
hezíti a darab érvényre jutását. A video
tömegkommunikációs médiuma elcsábítja
a kisszínpad rétegközönségét.

Verebes István nyilatkozata a bemuta-
tóra készülve, hogy „egy év során már
másodszor egy fiatal magyar író darabját
viszem színpadra a Radnóti Színpadon.
Márton László után most Kárpáti Péter a
szerző. Akit - éppúgy, mint Mártont - be
kell érnem, hiszen ő is tíz évvel, sőt töb-
bel fiatalabb nálam. A Szingapúr, végállo-
más című dráma frissebb, romlatlanabb
figyelmet követel részemről..." (Ország-
Világ, 1987. X. 21.) Ami a fiatalabb szer-
ző „beérését" illeti, ez sikerült, s a dara-
bon végrehajtott rendezői beavatkozások
az előadásnak és a műnek is előnyére
váltak. Verebes gondosan lenyesegette a
szövegről a didaktikus, illetve direkt
vadhajtásokat - nem hangzik el például a
Noémi és apja közti jelenet végén az itt
meglehetősen szájbarágós szerzői
instrukcióként szereplő dal, Mary Zsuzsa
Mama című száma. A rendezés másik
összetevője a nagyjelenetek redukciója.
Ez azt jelenti, hogy - gondolom, elsődle-
gesen a színpad méretei és lehetőségei
miatt - a tömeg-, illetve csoportos jelene-
tek (például a rendőrségi feljelentés, be-
szélőn a börtönben, a vonaton) ugyan-
olyan intim jelenetekké válnak, mint a
többi: nincsen statisztéria. (A csökkentés
a tárgyiasságok körében is megjelenik: a
kocsmában rexasztal helyett pörgetős foci
van, a kórterem hat- helyett háromágyas.)

Ami így esetleg elvész, azt a rendező
néhány szellemes megoldással pótolja.
Igy a feljelentési jelenetben apa és lánya
egy kisablakon hajolnak be - felénk, né-
zők felé -, és így adják elő a mondókáju-
kat. A záróképben a vasúti vagon helyett
elegendő egyetlen csomagtartós műbőr
ülés a rá összpontosuló fénnyel, hogy a
hazautazás körülményeit jelezze. Ezek-
nek a megoldásoknak szoros kapcsolatuk
van a színpadképpel, amit Kiss-Kovács
Gergely tervezett. Az előadásban dísz-
letről tulajdonképpen nem beszélhetünk,
mert a csupasz színpadra beállított egy-
két tárgy csupán az, ami az előadás kör-
nyezeti-képi hátterét adja. Az első jele-
netben egy trafó és egy gyerekcsúszda, a
másodikban egy ágy, a kocsmai jelene-
tekben egy pult, egy asztal néhány szék-
kel (meg a „csocsó"). Az egész színpadkép
sivár, de nem abban az értelemben, hogy
ezzel a darab világát érzékítené meg, ha-
nem úgy, hogy szegényes és átgondolat-
lan. A díszlet csupán gyenge illusztratív
szerepet tölt be az előadásban, és nem
válik a játék szerves tartozékává, a pro-
dukció összhatását erősítő elemmé. Tor

dai Hajnal jelmezei közül a Noémihez
kapcsolódóak túlzottan elegánsak. Janié,
Lajosé (Gábor apjáé), Asztalosé (Noémi
apjáé) jól eltalált, Borza öltözékén pedig
ugyanaz a másság érezhető, ami a darab-
beli helyzetét is jellemzi.

A főszerepben Dörner György intel-
lektuálisabb alkatú színész, mint amilyen
Borza Gábor karaktere. Ez az elő-adásnak
annyiban van hasznára, amennyi-ben a
Gábor és környezete közti különbséget
erősíti, de ugyanakkor csökkenti az alak
számunkra való másságát, különbségét.
(Mindez nem alakítás, hanem alkat
kérdése.) Ami Dörner György alakítását
illeti, az jól kidolgozott, végiggondolt
munka. Tartózkodik a csábító közhelyek-
től, melyekkel a beilleszkedési zavarok-
kal küszködő főhős jellemezhető volna,
és egyéni arcot ad Borza Gábor alakjá-
nak. Különösen az apjával és a Noémivel
közös jeleneteiben játszik árnyaltan, hi-
telesen. Az apa, Csákányi László (ven-
dégként) egy a pályán már sokszor elját-
szott alakot formál meg, a züllött, alko-
holista, önsajnálatban fetrengő öreg figu-
ráját. Meghívása a szerepre nagy nyere-
sége az előadásnak. Főként azokban a
helyzetekben mutat fel mélységeket, ahol
a tehetetlenséget megjátszó és a fiával
kommunikálni képtelen apát láthatjuk.

Egri Kati (Dörnerhez hasonlóan) kü-
lönbözik a darabban megírt szerepétől.
Az ő színészi alkata is szellemibb Noémi
karakterénél. Ezt az alkati meg nem fele-
lést főként mimikával és az artikuláció
durvultságával igyekszik ellensúlyozni. A
figurában azonban több van annál, mint
amennyit belőle megjelenít. Az apját ját-
szó Csíkos Gábor az aggódást, a méltósá-
got és a kicsinyes ravaszságot (amellyel
Borzát kinyomozza) egyaránt érzékelteti.
Karcsi szerepében Nagy Sándor Tamás a
vegetatív szintre leépült „óriás csecsemőt"

játssza el. Nemcsák Károly - Borza öccse-
ként - pedig, már az epizódalakítások közé
átvezető szerepében a beijedős, de nagy
hangú „kisproletárt" mutatja be. A
mellék-szereplők közül említést érdemel
Keres Emil (a kórteremben Villont szavaló
beteg), Dőry Virág (a csábuló nővérke),
Somhegyi György (a videóval üzletelő
Viktor) és Kelemen Csaba (a nyomozó)
szerepében.

Kárpáti Péter: Szingapúr, végállomás (Radnóti
Miklós Színpad)

Díszlet: Kiss-Kovács Gergely. Jelmez: Tor-
dai Hajnal. Zenei munkatárs: Novák János.
Szcenika: É. Kiss Piroska. A rendező munka-
társa: Kun Magda. Dramaturg: Zsótér Sándor.
Rendező: Verebes István.

Szereplők: Dörner György, Csákányi László
m. v., Nemcsók Károly, Egri Kati, Csíkos
Gábor, Nagy Sándor Tamás, Keres Emil, Dőry
Virág, Somhegyi György, Kelemen Csaba,
Verdes Tamás.
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Züllesztő ü g y s z e r e t e t

Ú j magyar drámák Szegeden
és a Tháliában

Előadás a semmiből

Ben Turán Róbert Melina címet viselő
drámáját mutatta be a Szegedi Nemzeti
Színház a színészklubból leválasztott
féltenyérnyi színpadon. A barlangszerű,
rendkívül szűk s ráadásul szellőztethe-
tetlen helyiség, ahol a harmadik (leghátsó!)
sorban ülő nézők már csak görnyesztett
háttal „ülhetnek", gyakorlatilag alkalmat-
lan színházi előadás tartására.

E magyar darab iskolapéldája a szerzői
dilettantizmusnak, s ennyiben figyelmet
érdemel. Ugyanis nem egyszerűen rossz,
hanem a színpadi törvényszerűségek tel-
jes figyelmen kívül hagyása (nem isme-
rete?) következtében totálisan elrontott
darab. A mű egyébként az emigrációban
élő s az állampolgárságától is megfosztott
Melina Mercouri egy napját idézi fel. Azt,
amelyiken a junta „jóvoltából" édes-anyja
temetésére hazatérhetett. Volt barátjával s
egykori szeretőjével (vőlegényével)
beszélgetve tölti az időt, mígnem
lassacskán kiderül, azok nemcsak hogy a
titkosszolgálat emberei, de egyenesen
öccsének gyilkosai. (Némi bonyodalmak
után mégis eltávozhat Melina, de már
nem azaz ember, aki volt. Megfelelő elő-
adás és darab esetén a néző nyilván meg-
rendülhetne, s nem akként távozna, aho-
gyan érkezett; s így rendben is lennénk.)

A bajok azzal kezdődnek, hogy mind-
erre Ben Turán nem rávezeti a nézőt,
hanem a minden szempontból tökéletesen
előkészítetlen második részben egy-
szerűen a nyakába zúdítja a problémákat.
Természetesen nemcsak Ibsen modorában
lehet darabot írni, és sokkhatásról is
hallott már az ember, de Ben Turán egy-
szerűen elfelejt gondoskodni arról, hogy
az első részben bármi érdemleges történ-
jék. Az idősebb barát ugyan időről időre
megpróbálja lefektetni a művésznőt, volt
vőlegénye szintén, de ez önmagában rop-
pant kevés. Igaz, ami igaz: egy selyemfiú is
rá-rátör (ugyanazért)... A dialógusok pe-
dig olyanok, mintha egy-két, művészkö-
rökben játszódó rossz hollywoodi film em-
léke keverednék két-három hasonló témájú
„szocialista realista" mű dialógusaival.

Mivel azonban a szituáció valóban drá-
mai, s a második részben végre - elsősor-
ban a rendkívül fegyelmezett színészek



heroikus erőfeszítésének és szakmai tu-
dásának köszönhetően - eltűnik az első
rész végére már fojtogató unalom (az ál-
talam látott előadáson egy néző a „szín-
padon" átcsörtetve ki is ment), a dolog
végre annak látszik, ami: egy elrontott
drámának. A változatlanul hemzsegő dra-
maturgiai ügyetlenségek ugyan változat-
lanul bosszantóak, de - hála a színészek-
nek! - legalább nem elviselhetetlenek.
(Csak ízelítőül néhány írói-dramaturgiai
ügyetlenség: Melina útleveléből a szerző -
rossz krimibe illő eszközzel (fakuló
vegytinta) - tünteti el a pecsétet és az
aláírást, de ebből semmi sem következik,
a művésznő távozhat az országból...
Melina volt vőlegényétől már oly részle-
tességgel értesül öccse bestiális meggyil-
kolásáról, s attól úgy összetörik, hogy az
öreg barát titkosszolgálati ezredesként
való színre léptetésének már nincs dra-
maturgiai funkciója.)

Sándor János rendező két dolog miatt
akár meg is dicsérhető: biztos kézzel és
igen határozott színészvezetéssel viszi
színpadra a majdnem semmit. (Bár a játék
megváltozott teréről, hogy nincs színpad,
s a nézők karnyújtásnyira ülnek a
játszóktól, egyszerűen nem vesz tudo-
mást: hagyományos előadást rendez.) S
ezzel a semmivel még meglehetősen
határozott mondandója is van, amihez
megfelelő színpadi eszközt talál: a néző-
térre érkezőket a bejárati ajtónál a szállo-
dai szobalányt alakító Hőgye Zsuzsa s a
szobapincért játszó Somló Gábor fogadja
s tereli be. A mi életünk terének egyik
lehetséges folytatása hát az a szállodai
szoba, ahol ez az iszonyatos(an megírt)
dráma játszódik. Mondom, akár
dicsérhetném is a rendezőt, ha vala-
mennyi érdeme nem törpülne el egyet-len,
ám eredendő vétke mellett: ezt a darabot
mélyreható és nagyon alapos dramaturgiai
beavatkozás nélkül szín-padra vinni
merénylet a közönség, de legfőképpen és
megbocsáthatatlan módon merénylet a
színészek ellen. Ugyanis a lehetetlennél
lehetetlenebb helyzetek-ben (a
címszerepet alakító és végig bizonytalan
Fehér Ildikó kivételével) - szinte
remekelnek.

Bobor György például az ugrásszerűen
feljavuló második rész nyitójelenetében
lép színre. „Természetesen" az ablakon
mászik be az alvó Melina szobájába, hogy
mint a párt titkos katonája elébb felderítse
a „poloskákat", majd ezt követően átadja
azt az „anyagot", amit Melinának kell
külföldre juttatnia. Szerencsére arra is van
ideje, hogy összevi-

tatkozzék az emigrációt képviselő mű-
vésznővel arról, hogy szabad-e fiát a
fasiszták egyetemére járatnia. Bobornak,
fojtott indulatával sikerült hitelesítenie
ezt a csupa rossz közhelyből összetákolt
figurát, sőt az engedelmesség és a pa-
rancsok végrehajtása szülte kétségbeesés
állandó és egyidejű érzékeltetésével az
alak szánandó és siralmas szeretetre-
méltóságát is - már-már torokszorítóan.

Bognár Zsolt Melina volt vőlegényét
adja, s ismét csak azt kell írnom, igen jól.
Okos, hideg, acélkemény férfi. Az édes
pokolból, Melina szerelméből kizuhanván
ismerte meg az életnek azt a reménytelen
oldalát, melyet ismerni az okosság maga,
s aminek megpillantása (legtöbbször)
vagy összeroppantja, vagy (nagyon-
nagyon ritkán) gyémántkeménnyé edzi a
lelket. Bognár, igen finom színészi esz-
közeinek köszönhetően, azt is hibátlanul
érzékelteti, hogy okossága és kemény-
sége valójában nem más, mint a paradi-
csomból való kizáratásának tudomásul
vétele. Csupán azért nem könyörög folya-
matosan zokogva és térden Melina sze-
relméért, mert tudja - úgyis hiába tenné.
Lélek és test, személy és szituáció eme
végletes diszkrepanciájából eredezteti.
Bognár Laszkosz jellemének spiclivé ha-
nyatlását. (S egyedül itt, ezen az egyéb-
ként legfontosabb helyen dicsérőleg kell
szólni a szerzőről is. Ez az a drámai mag,
amit drámaköltőkhöz méltó érzékeny-
séggel észrevett, de amit nem bontott ki,
épp csak körvonalazott. Éppen ezért
minősíthetjük őt jó értelemben „dilet-
tánsnak" s nem antitalentumnak.) Bognár
alakításában az a már-már lenyűgöző,
hogy játékában moralitás és amoralitás
vélt határai feloldódnak. Lehetet-len és
elviselhetetlen helyzete ellen okkal, de
egyre lehetetlenebb és elviselhetetlenebb
eszközökkel küzdő lélek vergődésének
állomásaiként láthatjuk múlt-ja
felidéződését, spiclivé züllését. Laszkosza
úgy van túl jón és rosszon, hogy az is
érzéki valósággá válik: a realitást nem a jó
és a rossz dolgok alkotják, hanem a lélek,
mely elvesztvén a dolgai - és fő-ként
önmaga - felett az uralmat, nem
egyszerűen „rosszá" lesz, hanem az iszo-
nyathoz, az elviselhetetlenhez közelít, s
ennek közelítő kínjaitól igyekezvén sza-
badulni, tesz tönkre másokat. Akit Lasz-
kosz elsőként följelent, az Melina ké-
sőbbi férje.

Ha a darab, mondjuk, a Júdáskor címet
viseli, s Laszkosz a főszereplője, úgy akár
jó darabbal gazdagodhatott volna a magyar
drámairodalom. Így viszont e modern

kori tragédia magja köré egy rossz krimi
íródott, ráadásul egy megíratlan, sablonos
díva ellenállóval a főszerepben.

Lehetetlen színpadi helyzetek során kell
átvergődnie Király Leventének is, míg
hozni tudja a kiugrott színészből
gyümölcskereskedőnek álcázott titkos-
szolgálati ezredes figuráját. Javarészben
arra kényszerült, hogy összefüggéstelen,
széteső helyzetgyakorlatokban csillog-
tassa jobb sorsra s főként eljátszható
szerepekre érdemes tehetségét. Hőgye
Zsuzsa és Somló Gábor számára a be-
súgó szobapincér, illetve a besúgóvá
züllő szobalány szerepe (?) természetesen
nem jelentett problémát. Alakításuk egy
jó darabban is helyén lett volna.
Problematikus volt viszont, hogy a ren-
dezői koncepció épp őket (két ismeretlen
statiszta helyett) kárhoztatta arra, hogy az
ajtóban fogadják a nagyérdeműt. Szeged
kisváros, a művészek pedig ismertek, s így
a két némaságra kárhoztatott ajtón-álló
felé nemcsak a „szevasz"-ok röpködtek,
de a kérdések is, „te meg miért állsz itt?".
Náluk is kínosabb és főként kényel-
metlenebb helyzetbe hozta a rendező a
főszereplő Fehér Ildikót; ő a Laszkosszal
beteljesülő nász után az egész szünetet
kénytelen az ágyon heverve tölteni.
Ennek ugyan az ég egy világon semmi
értelme, viszont jó nehéz. Ha az ezt ered-
ményező instrukció valamiféle fegyelmi
büntetés része vagy egésze, úgy a mű-
vésznő bizonnyal ezt érdemelte, de a
közönségnek mi köze ehhez?! Paradox
módon szintúgy dicsérőleg kell szólnunk
a művésznőt le-lerohanni akaró selyem-
fiút alakító Both Andrásról is. Ugyan-
ezek a gesztus(ok), ugyanez a hanghor-
dozás egy közepes amerikai filmvígjáték-
ban helyénvaló lett volna. Vele együtt
csak reménykedhetünk, hogy tehetségét
majdan egy valódi drámában is alkalma
lesz megcsillantani.

Se darab, se előadás

A Thália színpadán bemutatott A pápa és
a császárról írottakat egy sajnálkozással
kell kezdenem. Kár, hogy a közönség
nem mutat kellő érdeklődést! Holott a
darab olyannyira izgalmas, hogy a kriti-
kus - feszültségét oldandó - megszámolta,
hány üres hely tátongott a mű harmadik
előadásán. A megvizsgált három-
százhuszonnégy szék (zsöllye közép)
közül egyszáznégy volt üres. Példátlan és
elítélendő közöny, melyen az ültetés
ügyessége sem segített (az első sor teli
volt, s csak a tizenhetediktől - ahogyan
mondani szokás: - tök üres!).



A mű VII. Pius és Napóleon - két, a:
egyház és az állam viszonyát szabályoz(
konkordátum megkötésével záruló - el
lentétét igyekszik drámai formába öntc
ni. Maga a darab valamikor 1809-ben, tehá
akkor kezdődik, amikor az első, egyébkén
egészen 1905-ig érvényes - egyháztörté
neti jelentőségű konkordátum már nyolc
éve megköttetett; sőt Napóleon, mintegy
ellentételezésként, öt éve a franciák pápa
által felkent császára.

Erről az első, 1801-ben megkötött kon-
kordátumról azt érdemes tudni, hogy
tulajdonképpen itt körvonalazódott elő-
ször a modern polgári állam és a katolikus
egyház viszonya. (Az egyház evilági
játéktere rendkívüli mértékben leszűkült.)
S mint első, mintául szolgált (ez adja a
konkordátum, ha úgy tetszik, világtörté-
nelmi jelentőségét) valamennyi, a mo-
dernizáció vagy a szocializmus útját vá-
lasztó nemzet és a katolikus egyház közötti
kompromisszum számára. Az addig olykor
a világi hatalom morális ellensúlyaként is
fellépő egyház ezáltal szinte valamennyi
(hatékony) evilági eszközét elveszítette.
Ha nagyon akarom, akkor ez része annak
a drámának, amit némi nagyképűséggel és
meglehetősen felszínesen a „modern
ember tragédiájának" lehet nevezni. Hogy
ezt a ma már suicidiumnak látszó lépést
az akkori pápa megtette, érthető: a forra-
dalom alatt ugyanis az egyház nem vala-
mit, hanem mindent veszített Franciaor-
szágban. VII. Pius tehát nem lemondott
valamiről, hanem valamicskét vissza-
nyert a pápaság régi hatalmából. Igaz,
azon az áron, hogy ezzel a valamicskével
- a konkordátumban rögzített módon - be
is kellett érnie. Hogy kibéküljön az
egyházzal, Napóleont két ok is kénysze-
rítette. Egyrészt zsarnokságának a koro-
názással történő legitimálása, másrészt
pedig ideológiai támaszra is szüksége volt
az akkorra számára már túlságosan is
radikális és éppen ezért kiebrudalt „ideo-
lógusai helyett", akik nyomokban még
őrizték a „filozófia ígéretét". Az első kon-
kordátum megkötése előtt tehát tulaj-
donképpen az volt a tét, hogy egyrészről a
pápa mennyit tud kicsikarni az akkori első
konzulból, másrészről pedig, hogy a
mérhetetlen erőfölényben levő Napóleon
mennyire tudja lesrófolni a pápai áldás
árát. Hatalmas tét és szükségképpen
szatócsmentalitás mindkét oldalon. Olyan
- egészen a tragikumig torzult - groteszk
helyzet és pillanat ez, melyre
mélységesen igazak Kierkegaard szavai:
„nem az-e a közös az államférfiakban és a
papokban, hogy az augurokhoz hason-

lóan már régtől fogva nem tudnak egy-
másra nézni nevetés nélkül?"

Ebből a szempontból tulajdonképpen
ígéretesnek tűnt Napóleon szerepét Mi-
kó Istvánra osztani. Az ígéretből azon-
ban nem lett semmi, s erről Mikó, aki
egyébként komolyra vette a figurát, vaj-
mi keveset tehet. A darab ugyanis, mint
írtam, jóval a tulajdonképpeni dráma le-
zajlása és lezárulása után veszi kezdetét.
Magyarán, a szerző az antitalentum té-
vedhetetlen biztonságával keveri össze a
drámát a dráma következményeivel. Az
még a legkisebb baj, hogy emiatt a sze-
replők - ordítóan műnemidegen módon -
lépten-nyomon anekdotáznak, azaz el-
mesélik azt, ami már régen megtörtént, s
amit nem adatik meg eljátszaniok. Na-
gyobb baj, hogy Tamás István még a valódi
dráma következményeit is félreérti, vagy
fogalmazzunk enyhébben: koncepcióját
nem sikerül színpadilag hitelesítenie. Mi is
történt? Franciaországon kívül a még ma-
radék hatalmával és befolyásával autonóm
módon rendelkező pápa egyre inkább útjá-
ban van (ha úgy tetszik, politikai intrikáival
bosszantja) az ekkoriban még ereje teljé-
ben lévő császárnak, aki erre egyszerűen
bezáratja, s mellesleg egy megalázó, de

tökéletesen jelentéktelen második konkor-
dátum aláírását is kicsikarja. Ha nagyon-
nagyon akarom, ezt még dramaturgiailag
értelmezhetem a pápa tragikus vétke (az
első konkordátum aláírása) drámai
büntetéseként. Azonban a Thália
színpadán - s ez már fölveti a rendező
Emőd György felelősségét - az ég egy
világon semmi nem történik. Püspökök,
bíborosok, Talleyrand, a pápa és
Napóleon, valamint húga, Elisa és annak
mamája beszélnek oly hevülettel a
második konkordátumról, mintha az
legalábbis az első lenne, de ebből a meg-
lehetősen rossz magyarsággal megírt
szó-özönből csak az nem derül ki (még
egy fél-mondatnyi utalás erejéig sem!),
hogy mi volt az elsőben, mi lenne a
másodikban; és egyáltalán - mi ez az
egész cirkusz?!

Igen, cirkusz. A fennkölt - és nem
győzöm hangsúlyozni, a néző számára
abszolút érthetetlen tétért történő - han-
dabandázást ugyanis időről időre bohó-
zati elemek dúsítják a Thália színpadán.
Csak példaként: amíg Napóleon a pápa
küldötteit fogadja, elfeledkezik arról,
hogy titkára egy balettpatkányt dugott a
hálószobájába. (Az ehhez illő szöveg:
„Könnyű császárnak lenni a politikában,
de vajon császár lesz-e a hálószobában?")

Ben Turán Róbert: Melina (Szegedi Nemzeti Színház).
Fehér Ildikó (Melina) és Bognár Zsolt (Oresztisz Laszkosz) (MTI-fotó - llovszky Béla felvétele)



Megeshet persze, hogy a kritikus té-
ved, s egyszerűen nem értette a darabot.
Forduljunk hát eligazításért az előadás
szórólapjához: „A sematikus Antikrisz-
tus kontra Krisztus földi helytartója kép-
let helyett bemutat egy embert, aki korzi-
kai szabadsághősből a népek zsarnokává
vált, és egy másikat, aki töretlen hite bir-
tokában megőrzi emberségét és etikai
tartását még a legnagyobb szorongattatás
pillanatában is." Nos, csak az idézetnél
maradva, a „népek zsarnoka" és az „Anti-
krisztus" nem látszik olyan ellentétnek,
ami egy drámányi distinkció megtételét
indokolná, amiként egy (-egy) pápáról
sem tűnik drámaian új hipotézisnek, hogy
történetesen töretlen az ő hi te . . .

Nagyon röviden: egy kifejezetten rossz
- mert a kifejtetlen tragikai elemeket
nem komikai, hanem bohózati elemek-
kel elegyítő, katolikus indíttatású - se-
matikus tandráma megy a Thália szín-
padán. (Félreértések elkerülése végett:
nem a katolicizmust kifogásolom!)

Mécs Károly egyetlen pillanatra sem
zökken ki a VII. Piusnak barmok közé ke-
rült decens úrként való megjelenítéséből. S
így egyedül vele kapcsolatban legalább
tudhatja az ember, hogy hányadán áll.
Említést érdemel még Inke László, aki
Talleyrand szerepében kulturáltan és
visz-

szafogottan hozza a tőle megszokott ka-
raktert. Teljes szereptévesztésével kitűnt
még Bitskey Tibor, aki Fesch érsek helyett
egy falusi első titkárt játszott. Említhetők
még a rendkívül sematikusan aktualizáló
bemondások, amelyek a jó húsz évvel ez-
előtti kabarék bátorságával vetekszenek.

Eme két, úgynevezett mai magyar drá-
ma bemutatója alapján megfogalmazha-
tó, ha nem is valamiféle tanulság, de egy
létező veszély: úgy tűnik, hogy önmagá-
ban az „ügyszeretet" inkább züllesztheti,
mint fellendíti színikultúránkat.
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Színház)

Rendezte: Sándor János.
Szereplők: Fehér Ildikó, Bobor György,

Bognár Zsolt, Both András, Hőgye Zsuzsa,
Somló Gábor.

Tamás István: A pápa és a császár (Thália
Színház)

Díszlet: Szinte Gábor m. v. Jelmez: Székely
Piroska. Zenei vezető: Prokópius Imre.
Rendezőasszisztens: Gyimesi Tivadar.
Rendezte: Emőd György.

Szereplők: Mikó István, Inke László,
Konrád Antal, Benkő Péter, Sütő Irén,
Kánya Kata, Kárpáti Denise, Gyimesi
Tivadar, Gesztesi Károly f. h., Orosz István,
Mécs Károly, Huszár László, Kautzky József,
Bitskey Tibor, Szirtes Ádám, Tándor Lajos,
Ruttkai Ottó, S. Tóth József, Juhász-Tóth
Frigyes, Csudai Csaba f. h.

NÁNAY ISTVÁN

A bádogvárosban
minden a régi

A revizor a Katona József Színházban

„Ha valóban lenne nálunk egészséges,
komoly kritika, és ha egyszer egy kicsit is
komolyan elgondolkoznának a mi elő-
adásunkon, akkor egyetlen komoly szem-
rehányást tehetnének nekünk a kritiku-
sok: nem aknáztuk ki eléggé a Gogol-
műben rejlő gazdag szatirikus lehetősé-
geket. Még több áthallást és utalást, még
több asszociációt kellene találnunk, még
több szállal kötni a színpadi helyzeteket
a való élethez, még leleplezőbbé tenni az
előadást" - mondta Mejerhold A revizor

moszkvai előadásáról 1927-ben Lenin-
grádban tartott beszédében. A Katona
József Színház „megfogadta" Mejerhold
tanácsát: A revizora színpadi helyzeteket
sok-sok szállal kötötte a való élethez.

A Katona József Színház előadásait, a
társulat stílusát szokás - sztanyiszlavszkiji
értelemben vett - realistának mi-nősíteni,
ugyanakkor A revizorletagadhatatlanul
mejerholdi ihletésű. Ez természetesen
nem egymásnak ellentmondó két
minőséget jelent - mint ahogy Szta-
nyiszlavszkij és Mejerhold munkássága,
munkásságuk előadásokban realizálódó
eredménye sem állítható mereven egy-
mással szembe -, inkább azt, hogy a tár-
sulat „lélektani realizmuson" alapuló já-
tékstílusának és a mejerholdi szellemi-
ségű műértelmezésnek az egymásra hatá-
sából minőségi szintézis jött létre.

A klasszikus művek aktualizálása min-
dig számos buktatóval jár, a szatírát pe-
dig kétszeresen is mára kell vonatkoz-
tatni. A klasszikus drámák a mindenkori
itt és most koordinátái között értelmez-
hetők, a szatíra pedig csaknem értelmez-
hetetlen egy korhű előadás múzeumi
keretei között. A kérdés mindig az, hogy
milyen eszközökkel és milyen mérték-
ben lehet megteremteni a mára vonat-
koztathatóság követelményét. A két szél-
sőség: a korhű keret ellenére a közölt
gondolatok pontosan rímelnek a mai
problémákra (ez a megoldás általában
akkor használatos, ha nem mondhatók ki
nyíltan a darab gondolatai, vagy ha ezek a
gondolatok éppen hogy nagyon is a kor-
társ nézeteket fejezik ki), vagy mai hely-
zetekben, mai környezetben szólalnak
meg a mára is vonatkoztatható klasszikus
szövegek. A mai színházi gyakorlatban

Tamás István: A pápa és a császár (Thália Színház). Napóleon: Mikó István (Iklády László felvétele)


