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peare-maszk Jaques-on? És ha végül a szereplők
mindegyike visszavedlik színésszé, akkor mi-ért
áll Eszenyi-Rosalinda jelmezben középen, és
hátul, fenn az erkélyen Jaques? Kik ők? Kívül
vannak-e vagy belül? Ha nem kérdem, miért, jól
mulatok. De a bolondok megkérdezik.

A látott előadások közül az Ahogy tetszikben a
legszínvonalasabb a színészi munka. De számos
túlzás, következetlenség rendező után kiált. Az
alakítás ugyanis nemcsak mesterségbeli tudás
kérdése, hanem egy előadás koncepciójának
problémája is. Az előadásban mesterségüket
magas színvonalon űző művészeket látok, de
kevésbé érzékeltem a figurákat. Érzem a felme-
rülő problémákat, amelyeket a produkció a szín-
játszás szintjén megold (kitalálnak egy játékot,
megteremtenek egy szituációt), de amelyek a vi-
lágértelmezés szintjén, úgy tűnik, szóba sem ke-
rültek.

A vidéki előadásokat erőteljesebb rendezői
jelenlét és jóval gyengébb színészi színvonal jel-
lemezte. Sokszor még a főszereplők sem voltak
elég meggyőzőek. Összetett alakokat követke-
zetesen, sokszínűen formálni képes alakításokkal,
bizony, nemigen találkoztunk.

Ez is egyik oka annak, hogy a magyar színház
komplexebb, izgalmasabb nyelven még csak
dadogva képes szólni.

Shakespeare: Ahogy tetszik (Pesti Színház)

Fordította: Szabó Lőrinc. Zene: Melis László. Díszlet:

Valló Péter m. v. Jelmez: Szakács Györgyi m. v. Moz-
gás: Ivánka Sándor és Pintér Tamás. Rendező: Valló
Péter m. v.
Szereplők: Hegedüs D. Géza, Oberfrank Pál, KeRN
András, Sipos András, Hankó Attila m. v., Koroknai Ká-
roly, Kaszás Attila, Hetényi Pál, Rudolf Péter, Magyar
Attila, Szombathy Gyula, Cserna Antal, Szarvas
József, Eszenyi Enikő, Pap Vera, Szalai Krisztina,
Vas-vári Emese f.h., Borbély Sándor m. v.

Shakespeare: Sok hűhó semmiért (zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház)

Fodor József és Rákosy Jenő fordítása alapján átdol-

gozta és rendezte: Verebes István m. v. Jelmezterve-

ző: Laczó Henriette. Szcenikus: Bischof Sándor. Dra-
maturg: Faragó Zsuzsa.
Szereplők: Mester Edit, Farkas lgnác, R. Kárpáti Pé-
ter, Zalányi Gyula, Avass Attila, Segesvári Gabriella,
Wellman György, Balogh Tamás, Borhy Gergely, Pa-
lóczy Frigyes, György János, Andics Tibor, Baj László,
P. Burus Sándor, Ecsedi Erzsébet, Kocsis Ágnes.

Shakespeare: Othello (Miskolci Nemzeti Színház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet, jelmez: Juhász
Katalin m. v. Dramaturg: Bérczes László. Zene:
Gesztesi Károly. Koreográfia: Kónya Erzsébet. Szin-

padi vívás: Unger Béla m. v. Rendezte: Galgóczy Judit.
Szereplők: Gesztesi Károly, Szervét Tibor, Kuna Ká-

roly, Karczag Ferenc, Zborovszky Andrea, Balogh
Csilla, Dégi János, Somló István, Benedek Gyula, Ja-
nik László, Kulcsár Imre, Kovács Vanda, Galkó Bence,
Szegedi Dezső, M. Szilágyi Lajos, Marosi Péter, Bara-
nyi Péter, Honti György.

Shakespeare: Romeo és Júlia (veszprémi Petőfi Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Dramaturg: Duró Győző.
Díszlettervező: Horgas Péter. Jelmeztervező: Rátkai
Erzsébet. Zeneszerző: Rossa László. Koreográfus:

Isten nevében köszöntenek bennünket az
előadás előtt, enyhén kirekesztve a néző-tér -
uram bocsá' - megátalkodottan materialista
hányadát. No de üsse kő; a fő, hogy Marivaux-t,
ezt a frivol, édeskésen keserű, ízig-vérig világi
szerzőt azért befogadják. Most már csak el kéne
játszani.

Krámer György. Vívások: Kiss T. István. Rendező:

Vándorfi László

Szereplők: Joós László, Szeles József, Háromszéki
Péter, Benczédi Sándor, Rancsó Dezső, Fazekas
István, Sashalmi József, Kiss T. István, Lukács Jó-
zsef, Kőrösi Csaba, Bősze György, Bartus Gyula,
Horváth György, Nyirkó István, Zombori Katalin,
Lang Rudolf, Homoki Magdolna, Újhelyi Olga,
Varga Szilvia, Antal Olga.

Különös jelenségnek lehetünk tanúi: a rende-
zőnek, a pályakezdő Magács Lászlónak az egyes
jelenetekről volt elképzelése, csak a mű
egészéről nem. Egyes figurákat kitalált (legfeltű-
nőbben a Gálffi László játszotta Mariót), gagjei is
vannak (például a játék a portréval, amelyet Ma-
rio skiccel Silviáról, s amely később Dorante fél-
tékenységét motiválja), az egyes jeleneteken
belül néha váratlan reakciókat sugall színésze-
inek, bár helyenként vitatható ízléssel és hitellel
(nem a XVIII., de még a XX. században sincs

Gálffi László (Mario) és
Kováts Adél (Silvia)

S Z Á N T Ó J U D I T
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MARIVAUX: VÉLETLEN SZERELMEK KOMÉDIÁJA
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Sajgál Erika (Lisette)
és Tóth Gáspár András f. h. (Pasquin)
(Sárközi Marianna felvételei)

olyan épeszű fizetett alkalmazott, aki férfieré-
nyeivel kérkedve gazdája/főnöke előtt marokra
fogná a demonstráció eszközét). Aprómunka
te-hát végeztetett - csakhogy ez még csupán
rendezőfiókai ujjgyakorlat, aminek kedvéért
sem Marivaux-t, sem más szerzőt nem
érdemes a nyilvánosság elé vinni. Ha az
előadás egésze épp csak elbeszél egy nem
különösebben ere-

deti régi mesét, akkor legföljebb kulturális isme-
retbővítésben részelteti a közönséget, de nem
színházi élményben.

Az idősebb generáció tudtával végbemenő
körkörös szerepcsere a felszínen naiv-romanti-
kus francia négyes, a mélyben igen kegyetlen
játék. Az, hogy az uralkodó rétegek tagjai
szolga-rendű személyekbe szeressenek bele,
illetve hogy szolgarendű személyek az
uralkodó rétegek tagjaira vessenek szemet,
mutatis mutandis a XX. század végén is tragikus
bonyoldalmakkal terhes, társadalmilag nem épp
bátorított kaland.

A hamis tudat fogságában vergődő fiatalok ne-
veltetésük, józan eszük, sőt akaratuk ellenére
mégsem tudnak ellenállni a szenvedély sodrá-
sának, vállalva a botrányt, a majdani kapcsolat
minden külső és belső konfliktusát. S hogy a vé-
gén „megváltják" őket, s kiderül, a szenvedély
legmélyén azért mégiscsak működött a kasz-
tösztön, s mégiscsak a helyes irányba sodorta
őket? („Most már kiismerem magam a szívem-
ben" - sóhajt fel Silvia, avagy, Lator László re-
mek új fordításában: „Már értem magam!") Ez
felhőtlen örömöt már csak azért sem kelthet ben-
nük, mert hiszen nem saját akaratukból vállalták a
próbát; mások játszottak velük. A happy end
ilyetén kétértelmű, fanyar tragikumát már hat-
vankét évvel Marivaux műve - eredeti címén A
szerelem és a véletlen játéka - előtt pedzette
Molière az Amphitryonban, s kiteljesítette, het-
venhét évvel később, hasoncímű művében
Heinrich von Kleist. A szituáció rokonsága elég
nyilvánvaló, bár maga a befejezés Marivaux-nál
nem ilyen keserű; a cselekmény során azonban
annál több teret szentel a fiatalokban dúló ambi-
valens érzelmeknek, Silvia és Dorante esetében
emelkedett, Lisette és Pasquin esetében triviáli-
sabb hangütéssel. Ő maga egyébként még ren-
dezői utasítást is ad a kívánatos játékstílusra:
„Én nem olyan embereket ábrázolok, akik ponto-
san azt fejeznék ki, amit a szájukba adok; nyelvi
váltásaikban, beszédmódjukban, gesztusaikban,
sőt tekintetükben is a kimondott szavaknál
pontosabban, világosan, gátlások nélkül tük-
röződik az, amit gondolnak."

Ilyen kettős játékra most nem kerül sor. Ma-
gács László színészei jelenetről jelenetre, repli-
káról replikára játszanak, s játékuk általában a
szöveget illusztrálja. Ez nem vagy nem elsősor-
ban színészi képességek kérdése; a rendezői
koncepció, ha van, a haloványabb színészi meg-
valósításon is átüt. (Kínálkozó példa erre ugyane
darab jó emlékezetű miskolci, Valló Péter ren-
dezte előadása.)

Ki vitatná például, hogy a Silviát, a mű e lege-
rőteljesebben és leggyengédebben megformált
alakját játszó Kováts Adél be tud tölteni egy szín-
padot, sőt, az ugyane deszkákon látott Vőlegé-
nyben a rendezőt is korrigálni tudta. Most eléggé
parádés bemutatót láthatunk abból, milyen Ko-
váts Adél, ha rossz akar lenni. Virtuóz biztonság-
gal nyafog, kényeskedik, duzzog, tipeg, pipiske-
dik, csicsereg, amúgy népszínművesen, virtigli
„tűzrőlpattant kis boszorkaként" cserfeskedik -
egy szikrányi érzelem nélkül, anélkül, hogy a
dráma tétje egy percre is őszintén megérintené.
És persze, mint mindig, most is varázslatosan
bájos; ha a színen van, csak rá lehet figyelni. És
közben tűnődni: vajon messze a formája alatt
van-e valóban - vagy így izent, a maga módján,
hadat a rendezőnek?

Partnere, Malcsiner Péter (Dorante) mindeb-
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ben nem partner; ő az első percben készen hoz-
za a büszke, komor nemes ifjat, s ezt a hangot
tartja ki a befejezésig, a cselekménytől alig hábo-
rítva. Lisette-ként Sajgál Erika ismét más típusvi-
lág, más színészi eszköztár: a párizsi kokott a
pesti Broadway tájairól nézve, a néhány évtized-
del ezelőtti olcsóbb bulvárszínház stílusában. És
ismét más világa főiskolás Tóth Gáspár András
mint Pasquin: garabonciásba ojtott hippi, tagad-
hatatlan sármmal és mozgékonysággal, de a da-
rabhoz kevéssé illő felhőtlen derűvel. Balázso-
vits Lajos a manipulátor Orgon úr személyében
igazi „kedélyes atya", bursikóz, szeretnivaló és
jelentéktelen; láthatóan egyetlen másodpercre
sem okoz neki gondot, hogy a csapda, melybe
szeretett leányát csalta, netán maradandó sérü-
lést is ejthet.

Koncepció, bárha csak részkoncepció van vi-
szont jelen Gálffi László Mariójában, ami várható
is volt, végtére nem véletlenül hívtak erre a vi-
szonylag jelentéktelen szerepre neves vendég-
művészt. Gálffi valóban formátumos: Mariója
macskaszerűen hajlékony, alattomos és kegyet-
len, továbbá jó adag szenvelgő narcizmussal
rendelkezik, amellett művészlélek, akinek a má-
sok szenvedése csak nyersanyag. Egy ilyen ér-
telemben végiggondolt és átvilágított előadás-
ban még a helyén is lehetne, itt azonban öncélú
toldalék ez a szerepfelfogás; ha nem tévedek,
Gálffi egy picit el is játssza ironikus különvélemé-
nyét. Mellékesen említem, hogy Silvia testvéré-
nek azért túl idős már; az ilyen korú férfi általában
már nem szokott az apai háztartásban élni. Para-
dox módon a szerep nem is igazán fiatal legényre
szabott, az intrikus-rezonőr nem ebben a gene-
rációban terem; alighanem helyesen döntött an-
nak idején Valló, amikor a fivérből még fiatal
nagybácsit csinált.

Egészében az előadás, Simon Balázs semle-
gesen dekoratív színi keretében, zökkenőmen-
tesen sorol be a Várszínházban már annyiszor
megélt feledhető esték közé.

Utóiratként néhány szót a műsorfüzetről, főleg
a hátsó borítójáról, ahol „MUNKATÁRSAK" fej-
léc alatt ötvenegy, a közönség számára ismeret-
len név olvasható, megfejthetetlen sorrendben,
munkakör megjelölése nélkül. Ha általában a
színház munkatársai - vajon miért csak ők sze-
repelnek itt, miért nem az egész társulat? Ha az
előadás munkatársai, miért nem tudható meg, mi
volt a részük az előadás létrejöttében? Ha vi-
szont - ami persze képtelenség, de a formállo-
gikának a leginkább megfelelne - a műsorfüzet
munkatársai, jobban is odafigyelhettek volna ők
ötvenegyen; akkor talán nem csúszik a
Comédie-Française írásmódjába a kelleténél
hárommal több hiba; „A darab bemutatói
Magyarországon és külföldön" összeállítás
címébe beszúrják

a „XX. századi" jelzőt, mert így az a látszat, mint-
ha a francia klasszikust Magyarországon fedez-
ték volna fel 1908-ban; s a kronológiai táblázat
közepe táján nem jelennék meg váratlanul egy
bizonyos Pierre Carlet nevű joghallgató, holott
néhány sorral feljebb még bizonyos Marivaux
született meg - a köznéző vajon miképp teremt-
sen összefüggést kettejük között? (A sorrend
valójában épp fordított; Pierre Carlet-ből később
lett P. C. de Chamblain de Marivaux.)

Újszínházszag a Tüköry utcában. (Erről a
háromháznyi közről mindenki tudni véli, hol
van, aztán negyedórányi bolyongás az estefelé
kihalt bank- és irodanegyedben, s tényleg
megtaláljuk. És - természetszerűleg -
fogalmunk sincs róla, hogy eképpen máris „rá
vagyunk hangolódva" arra, ami jönni fog.) A
Komédium: Színház a mai naphoz (vagy a Mai
Naphoz?); se a nevet, se az alnevet nem értem,
nem fontos, nem baj, szinte látom, ahogy
Verebes István, az új színház mániás papája elé-
gedetten bólogat, szereti, ha tanácstalan a kriti-
kus. Már jó.

Aztán a színházban visszafelé számozódnak
a sorok, így lesz az utolsóból első. A nézőtérről
nyílik a ruhatár, nem pedig unalmasan fordítva-
ez adottságból lett furcsaság, szintén nem baj.
Van kocsma is, üzleti színház lesz itt. Ez sem baj.

Főként akkor nem, ha az üzlet meg a színház
Mrożekkel, Taub Jánossal, Eperjes Károllyal és
Gáspár Sándorral indul; a színházavató bemuta-
tó ugyanis egy régi, finom, otthonmeleg kis egy-
felvonásos afélelemről. Amit, ha okát nem tudjuk
megnevezni, szorongásnak becézünk, s ez az-
tán igazán nem értelmiségi (netán liberális) élet-
érzés manapság, hiszen a szorongás nyelvén
jobban beszélünk, mint édes anyanyelvünkön.
Az én Dubrovnikomat lövik, nézünk össze a -
mondom - régi, de nem poros Mrożek-abszurd
fölött, s rutinosan szorongunk.

És nézzük ezt a két, kissé elrajzolt Egyformát
(Petri György szava lenne ez I. és II. úrra), amint
bevettetnek egy sötétszürke dobozszobába,
fogságba ejtetnek, ki tudja, ki által és miért, az
aj-tó bezárul, parancsokat oszt egy növekvő
fehér

Marivaux: Véletlen szerelmek komédiája (Várszínház)

Fordította: Lator László. Díszlet: Simon Balázs m. v.

Jelmez: Velich Rita m. v. Zene: Faragó Béla. Mozgás:
Virág Csaba. Dramaturg: Benedek András. Rendező:

Magács László f. h.
Szereplők: Balázsovits Lajos, Gálffi László m. v., Ko-
váts Adél, Malcsiner Péter m. v., Sajgál Erika m. v.,

Németh Zsuzsa f. h., Tóth Gáspár András f. h.,
Gyalog Ödön.

kesztyű, kezdetét veszi a sztriptíz (mert olyan
szó, mellyel a színház illeti címül a darabot -
Streap Tease -, se angolul, se magyarul nin-
csen). Kik ők, kik a rabtartók, mi az ok, a cél, a
következmény, a magyarázat, s tessék monda-
ni, hol, honnan, hová vagyunk egyáltalán - sze-
rethetnénk tudni mindezt, ha nem éppily
elhomályosított formájában lenne otthonos,
ismerős ez a helyzet. Az abszurd játéknak
nincsen drámája, csak helyzete van, az maga a
dráma, s a helyzete: abszurd. Mrożek csavar
egyet a félreérthetően kafkainak nevezett
helyzeten: a két Egyforma nem egyforma, s
mégis egyforma. Két jellegzetesen kelet-európai
típus: a belső szabadság jelszavát zászlóra
tűző hivatásos megalkuvó, s az izgága
próbálkozó. A végeredmény: két Egy-forma.

Taub János „színházi koreográfus" két kipró-
bált színészét teszi ismét próbára a csöppnyi ha-
zugságot sem elviselő térben. Módszere a régi és
bevált: itt hangsúlyos a színház, minden „ki van
találva", ami spontánnak látszik, az kiváltképpen.
Az ív határozott, a műben is, a színpadon is. A
tempó ezúttal nem gyorsul, hanem
egyenletességével tüntet: vegyük csak jól
szemügyre a félelem s reakciói minden
egyesfázisát. (Megjegyzem, ez jótékony hatást
fejt ki: mulatunk a kétféle félőn. S mi momentán
nem is félünk.)

S ahogy a színészi hazugság, a látható míme-
lés nem, a stilizáció nagyon is helyén van a tér-
ben is, a darabban is. Ezúttal bohócos az idéző-
jel, s a két színész két bohócot idéz. Eperjes
öncsaló, tömbszerűen mintázott megalkuvója
takarékosabb mozdulatokkal, súlyosabb ülés-
sel-álldogálással koncentrálja figyelmünket, s

ÚGY FÉLÜNK, MINTAPINTY
SŁAWOMIR MROŻEK: STRIPTEASE
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