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zó szerinti commedia dell' artévé (értsd: a
mesterség, a hivatás színjátékává)
változott a Čapek fivérek színdarabja a
(volt) Kinizsi mozi udvarán fellépő alkalmi

(nyári) színtársulat előadásában, (A hivatalos
nevük angol: Open Blue Box - bár egyelőre még
magyarul játszanak.) Az előadáson nem a
rögtönzött olasz színjátéktípust megidéző
stílusjátékot láthattunk (bár kezdeményként
ennek lehetősége is benne volt a produkcióban),
hanem azt figyelhettük, hogy hogyan játszanak
népszerű (és tehetséges) színészek ma
Magyarországon színházat, mesterségbeli
tudásukból mit és hogyan aktivizálnak egy nyári
(alkalmi) produkció kedvéért. Róluk - a
színjátszókról szólt az előadás, s nem a játékról
(a végzetes színházról) és nem a szerelemről (a
végzetes szenvedélyről), mint ahogy a
darab(nak nemcsak az elnevezése) ígéri.

Gyanítom, hogy a mű címét akár komolyan is

Gáspár Sándor (Trivalin) és Dörner György
(Brighella) (Sárközi Marianna felvétełe)

lehetne venni. Tényleg végzetes szenvedélyek-
ről esik itt szó: szerelemről, féltékenységről, vá-
gyakról, gyűlölködésről, intrikáról, gyilkosságról -
csupa, az emberi élet irracionális rétegébe tar-
tozó, életsorsokat katasztrófával fenyegető je-
lenségről. A szerzők azonban felkínálják a távol-
ságtartás lehetőségét is. A szóba hozott életté-
nyekhez a Čapek fivérek a commedia dell'arte
hagyományos szerepköreit kapcsolták, a törté-
netet pedig egy színház belső ügyévé tették.
(Színészek szerelmi vetélkedése, harca folyik a
színpadon egy színésznőért.) Így az irracionális
erők az ember teremtette játék szűrőjén keresz-
tül jelennek meg. Ha a néző úgy kívánja, nem kell
feltétlenül halálosan komolyan vennie a
komédiaként adagolt végzetet. Mindvégig el-
döntetlenül is marad a szövegben, hogy az élet -
félbeszakítva a tervezett előadást - uralkodik-e
el a színházon, vagy - pontosan a tervezett
előadást megtartva - az életet játsszák-e el
színházként a színpadon megjelenő figurák. Ez
az ambivalencia a darab hangulatának is lénye-
ge. A humor, az önirónia, a paródiát sejtető játé-
kosság mellett komorabb színeket is jelez a

szöveg: elégikus énkeresést, enyészetélményt.
Megbomlik azonban a darab egyensúlya, ha az
előadás bármelyik elemet a másik rovására
hangsúlyozza. Ha pedig (mint itt) a játék - tét és
tartalom nélkül - önállósul, ez az öncélúság ve-
szélyét teremti meg.

Gyanítom, hogy Árkosi Árpád rendező első-
sorban a színházról szeretett volna beszélni az
előadással. Erre utal Antal Csaba díszlete is,
mely a színház három szféráját együttesen ábrá-

zolja. Középen a színpad, ahol a tulajdonképpeni
előadás folyik (vagy az előadás elszabotálását, a
játékot helyettesítő színpadi vetélkedést látjuk).
Jobbra a „színésztársalgó", a büfé, ahol jelené-
sükre várnak a szereplők. (Ez a színpadbeli szín-
ház színfalak mögötti területe vagy a Blue Box
büféjének kihelyezett tagozata? Kik ülnek oldalt,
a színpadi alakok, Gilles, Scaramouche,
Brighella vagy a civil színészek, Gálffi, Eperjes,
Dörner meg társaik? Ennek eldöntése
elkerülhetetlen lenne ahhoz, hogy tényleg a
színházról szólhasson az előadás. A rendezés
úgy teszi láthatóvá a színfalak mögötti területet,
hogy tényleges történéseket nem kapcsol
hozzá.) A színpad bal olda-
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Ián egy díszes, faragott oszlopokkal díszített pá-
holy a nézőteret jelzi. Az előadásban mindhárom
színtér szerepet kap, anélkül, hogy felismerhető
lenne, mi is a funkciójuk. Használatuk éppoly
következetlen, mint amilyen vegyes látványa
szín-padkép.

Gyanítom, hogy Árkosi commedia dell'arte
stílusjátékkal kísérletezett. Ezért öltöztette sze-
replőit klasszikus jelmezekbe (ruhák: Papp
János), ezért adott rájuk álarcokat (maszk: Szabó
C. Mária). Az előadás hatásosan indul (leszámít-
va a hosszadalmas, erőtlen prológust). Bevonul-
nak, bemutatkoznak a szereplők - álarcban, a
figurára jellemző gesztusokkal, s nem ismerjük
fel a színészeket. Találgatunk, nevetgélünk. Az-
tán lekerülnek az álarcok, s menthetetlenül ráis-
merünk mindenkire. A commedia dell'arte figu-
rákat odahagyva saját szerepköreikhez találnak
vissza a játszók.

Gyanítom, a színészek csak játszani szerettek
volna. Tehetségük most is vitathatatlan, de már
sokadszor látjuk tőlük ugyanazt. Eperjes Károly
most is remek bumfordi alakot hoz - tele
játékötlettel, bizarr gesztusokkal. Megélénkül az
előadás, ha jelen van. A hetvenkedő katonában
azonban már láttuk ezt a figurát - erőteljesebben.
Gáspár Sándor is A hetvenkedő katonát folytatja.
Újabb változatát játssza el az erősködő, bután
férfias figurának - anélkül, hogy az alak színészi
leleplezése éppúgy indokolt lenne itt is, mint
Plautusnál. Gálffi László megszokott színészi
eszköztárát teszi idézőjelbe, anélkül, hogy az
önirónia tényleg játékossággá válna. Pap Vera
most egy buta Lénát játszik - egy újabb vonzó
fehér babát, anélkül, hogy bárki megkérdezné, ki is
ez a nő, aki körül állítólag a cselekmény forog.
Csomós Mari és Rajhona Ádám megadással vi-
seli rövidke szerepét. Az mindenesetre mérték-
letességnek tűnik, hogy nem akartak újabb szí-
neket hangsúlyozni az amúgy is többféle színészi
stílust felvonultató előadásban. Még Dörner
György tűnt - saját színészi eszköztárához ké-
pest - a legeredetibbnek. Mintha még ő kísérle-
tezett volna leginkább a darabbeli alakot értel-
mező figurateremtéssel. Alakítása azonban csak
egy szín volt a sok közül.

A játék szeretete végzetes következmények-
kel járt: unalmasnak tűnt a dalokkal megakasz-
tott, meghosszabbított darab, vontatottnak az
előadás. Nem volt ugyanis annyi játékötlet, annyi
színészi eredetiség az előadásban, ami kitölthe-
tett volna másfél órát.

Karel és Josef Čapek: A végzetes szerelem játéka
(Open Blue Box Nyári Színház)
Fordította: Balogh Géza. Rendezte: Árkosi Árpád.
Díszlet: Antal Csaba. Jelmez: Papp János. Zenéjét
szerezte: Dörner György. Mozgás: Virág Csaba.
Maszk: Szabó C. Mária.
Szereplők: Gálffi László, Eperjes Károly, Gáspár Sán-
dor, Dörner György, Csomós Mari, Pap Vera, Rajhona
Ádám, Szabó Ervin.
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öbb mint egy évtized után ismét Székely
János-ősbemutató volt Gyulán. Az
1978-as, Harag György rendezte,
korszakos jelentőségű Caligula helytartó

ja után az 1989 júniusában befejezett Mórok
került színre.

Ezúttal különösen fontos a megírás dátuma.
Két éve Magyarországon már minden ereszté-
kében recsegett-ropogott a hatalmi rendszer,
Romániában a politika
megváltoztathatatlannak tűnt. Ebben a
helyzetben kivételes erősséggel szólal meg az
a példázat, amelynek egyik rétege 1956-59
között Kolozsvárott játszódik. A magyarországi
forradalom tiszavirág-életű dicsősége és
drámai bukása csupán kontrasztos hát-tér, az
előtérben a romániai nagynemzeti koncepció
egyre nyilvánvalóbb megerősödése s ál-
dozatainak hosszú sorából az elsők egyikének
tragédiája áll. Az író nem titkolja, hogy a Bolyai
Egyetem nagy hírű tudósának, irodalmárának
és nyelvészének, a költő Szabédi Lászlónak a
sorsa ihlette írásra. Annak a tudósnak a sorsa,
aki min-

Dengyel Iván (Jimenez tőinkvizítor) jełenete a Mórok előadásán

T
dent vállalt azért, hogy megmentse a magyar nyelvű

egyetemet, s amikor rájött: hiába minden
ügyeskedése, kompromisszumkötése és kiállása,
az egyetem elrománosítása elleni tiltakozásául
öngyilkos lett. A példázat azonban időben és
térben kitágul egy másik szál által: a kisebbségi
létben élő spanyolországi mórok 1492-1516
közötti kollektív tragédiája általános síkra emeli a
közelebbi korhoz és etnikumhoz kötött konkrét
történet igazságát.

A példázat mindkét rétegében azt a kérdést
feszegeti Székely János, a filozófus, hogy milyen
magatartást kell és lehet követni a diktatúrában a
kisebbségieknek. A darab egy olyan mondattal
kezdődik, amelynek fájdalmas aktualitása, úgy
tűnik, minden kisebbségi népcsoport életében a
megmaradás egyik lehetséges módját jelöli ki: „El
kell menekülni!" Ezzel szemben áll a másik
végletes vélemény: integrálódni kell! Az elsőt
Hasszán, a fiatal mór és Benkő, a fiatal tudósas-
piráns, a másodikat a tapasztalt emír, Husszein
és a főhős, Kibédi professzor elvtárs vallja.
(Mindkét szereppárt ugyanaz a két színész
játssza.)


