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Egy rendező két előadását láttam. Kincses
Elemérnek, a marosvásárhelyi szín-ház
rendezőjének közel azonos időben volt
bemutatója a Nemzeti Színházban (Egy
szerelem három éjszakája) és a Dominó
Színpadon (Júlia kisasszony).

szik. Túlságosan tágas és tagolatlan; nem te-
remthetnek benne könnyen kapcsolatot egy-
mással a szereplők, nemigen alakulhatnak ki
olyan eltérő térbeli pozíciók, amelyek segítenék
a szituációk kibontását. Ez a díszlet a játéknak
nem teréül, inkább csak a hátteréül szolgál.

Félreértés ne essék, mindez nem a díszletter-
vező hibája, hanem a Nemzeti Színház színpa-
dán megvalósuló „színházeszményt" jellemzi.
Olyan előadást látunk, amelynek lényege az il-
lusztráció, s nem a megjelenítés. Olyan produk-
ciót, amelyet Hegfeljebb a rutin működtet, s nem a
tényleges művészi erőfeszítés. A mindenre újból
rákérdező alkotói szándékot a kész válaszok,
bejáratott megoldások uralma helyettesíti.

A gondok már a darabválasztással kezdőd-
nek. A bemutató inkább hat az alkotók előtti
tiszteletkörnek, egy félklasszikus magyar
darabbal szembeni gesztusnak, semmint egy
vérbeli drámai szöveg interpretálásának. A
színpadraállítás nem törekszik arra, hogy
kibontsa a mű ma is ér-vényes jelentésrétegeit;
fel sem teszi a kérdést, hogy van-e ma közünk
ehhez a műhöz, nem is

Plantaszínház

A Nemzeti Színházban hull a hó. Majdnem két
felvonáson keresztül. Hubay Miklós, Vas István
és Ránki György darabjának előadásán ez a leg-
jellemzőbb hatáselem. Csalhatatlan jeléül annak,
hogy a produkción külsődleges, semmit-mondó
teatralitás uralkodott el. Ha a színészi játék nem
teremt atmoszférát, ha a szituációkban nem
születik meg egy hideglelős, zimankós világ
hangulata, illetve az ez ellen tiltakozó emberi
szépség élménye - akkor mindezen nem segít a
zsinórpadlásról rendületlenül hullatott műhó.

A második felvonás végén a behívóparancsot
kapott Bálint eltűnik katonaládájával a hóesés-
ben. Szép lehetne ez a kép, ha az ajtóban nem
állna meg egy pillanatra, nem fogná meg az ajtó-
félfát, ha nem merevednék pózzá távozó alakja.
A színpadi közhely még teljesebb lesz, ahogy a
színen egyedül maradt Júlia beleborzong a tél-
be, s a hóesésnek háttal ülve fázósan, szorongva
összehúzza magát. Üres teatralitás jellemzi a
záróképet is (amely ráadásul elkapkodott, kidol-
gozatlan is). Bálint ölébe emeli feleségét, s elin-
dul vele felfelé a lépcsőn. Így indulnak közhelyes
képzetek ifjú férjei újdonsült hitvesükkel a bol-
dogság felé. Ezt a néhány pillanatra visszaidézett
idillt gépfegyverropogás törli el. A légós lőtt rájuk.
Ők azonban nem esnek össze, a kép egy
pillanatra újból kimerevedik, újból pózzá alakul a
házaspár látványa.

Azonban még az ilyen banális képek is ritkák az
előadásban, pedig a versszövegek tömegével
kínálják a képi asszociációkat; ám a rendező
szemmel láthatóan nem kívánta az előadás nyel-
vét egyéb, a verbalitást kiegészítő elemekkel
gazdagítani. Valójában már maga a díszlet sem
kínál lehetőséget a színpadi képalkotásra, sőt
sokszor még játékra is alkalmatlannak tet-
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próbálja elhitetni, hogy ma is érdemes beszélni
arról, amiről a dráma szól. Erre az előadásnak
csak akkor lenne esélye, ha emberi történetként
közelítene a darabhoz, ha hitelesen jelennének
meg a színpadon azok a sorsok, amelyek a törté-
nelem kényszerei közepette is elpusztíthatatlan
értékeket voltak képesek teremteni, mind a mű-
vészetben, mind az emberi viszonyokban. Az
alakok csak egyediségükben, személyességük-
kel győzhetnének meg a maguk igazáról. A ren-
dező azonban hitelesítés helyett általánosításra
törekszik. A háborúról, a költőről, a hatalomról, a
szerelemről, a barátokról beszél. Sorsok helyett
így pusztán kliséfigurák jelennek meg a színpa-
don.

A színészek teljes meggyőződéssel, de sze-
gényes eszközkészlettel szolgálják ezt a rende-
zői tévedést. Az általuk megjelenített alakok
nemcsak átlátszóak, hanem színtelenek is. Sze-
repek helyett inkább csak szerepköröket közelí-
tenek meg. Sörös Sándor a hősszerelmes pózai-
ban feszeng. Láthatóan nem tudja kitölteni ezt a
szerepkört. Játékában a költészet csak hősi

A háromkirályok: Ferenczy Csongor, Csíkos
Gábor, Tolnai Miklós

gesztusként, a szerelem is csak szerepként
jelenik meg. Götz Anna korábbi szerepkörét
folytat-ja, a naiva eszköztára azonban nem elég
a feleség alakjának megjelenítéséhez, a
boldogság és a kétségbeesés, a rendíthetetlen
összetartozás és a végzetes szétszakítottság
árnyalatainak kifejezéséhez. Tahi József
gondterhelt tekintettel játssza a szigorú költőt,
Szirtes Gábor enyhültebb mosollyal jelzi a
szelídebb poétát. Az előjátékban és az
epilógusban inkább kívülálló-ként jelennek meg,
holott nekik kellene elsőként sugallniok, hogy
közünk van ahhoz, amit látunk. „A
kedélyességbe mint mentőövbe kapaszkodó"
háromkirályok helyett Csíkos Gábor, Ferenczy
Csongor, Tolnai Miklós bohócfigurákat hoz szín-
padra. A Rubold Ödön által játszott figura ope-
rettből lép át: snájdig, gáláns, kicsit bohókás.
Többnyire önfeledten kellemkedik. Nekünk is
kellemes perceket szerez, ha nem jut eszünkbe

megkérdezni, hogy mit keres ez az alak ebben a
darabban. Fülöp Zsigmond és Hámori Ildikó is in-
kább az előkelőség paródiáját játssza el. Ők is
kedvesek, jópofák; mit tehetnek arról, hogy körü-
löttük olyan gonosz a világ! Ebben az előadás-
ban általában mindenkit szeretni kell. Legföljebb
Henker századosra haragudhatunk kicsit. Végh
Péter cinizmusa azonban ugyanúgy felületi, mint
a többiek kedvessége. Csak a Légóst tekinthet-
jük gonosznak. Mihály Pál mindent meg is tesz,
hogy efelől ne legyenek kétségeink.

Ez hát az összkép: minden alakítás jelzéssze-
rű, minden színész kifelé játszik, minden figura
felszínes. Külsődleges gesztusok, kvázi reagá-
lások helyettesítik a tényleges viszonyokat, a
meg nem születő kapcsolatokat. A szövegmon-
dás is többnyire poénra kihegyezett. Az előadás-
ban állandóan jelen van a felszínes humor. Az így
kialakuló kellemes hangulatot időnként a banális
hangon megszólaló pátosz igyekszik a tragédia-
érzés irányába terelni. Az előadás készítőinek
láthatóan nem volt érzékük ahhoz a halálosan
komoly és hátborzongatóan mély groteszkhez,
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Júlia kisasszony. Szakácsi Sándor (Jean) és
Bálint Márta (Júlia kisasszony). (Sárközi
Marianna felvételei)

amely a darab legjobb rétegeiben - elsősorban
néhány songban - megszólal (s amely a művet
néhol Örkény háborús témájú egyperceseivel
rokonítja).

Nem nézett szembe az előadása darab műfaji
problémájával sem. Abból, hogy a szereplők
időnként dalra fakadnak, még nem születik „ze-
nés dráma". Különösen akkor nem, ha színpadi-
lag szinte minden dal előadása megoldatlan ma-
rad. Többnyire statikus, ötletszegény megoldá-
sokat látunk, hiányzik belőlük a zenére jellemző
játékosság, energia, líraiság. Az előadás után
önkéntelenül a Planta-dalt folytatjuk: színháznál
jobb a műszínház?

Olyan előadást kaptunk, amely inkább a mű
gyengéit hangsúlyozta, ahelyett, hogy erényeit
erősítette volna meg. Át kell látnunk az előadá-
son ahhoz, hogy a darab értékei felderengjenek.

Szalonjáték a konyhában

A Júlia kisasszony dominó színpadi előadása is
adós marad a darab összetettségének megszó-
laltatásával. A színpadon megjelenő világ egy-
szerűbb, egyértelműbb, mint a strindbergi műé. A
szereplők fordulatokban gazdag párbeszéde
sokszor súlytalannak tetszik. Az előadásban in-
kább a társalgási darab hagyományai ismerhe-
tők fel, semmint a naturalizmus illetlen és kegyet-
len megoldásai. (Az a nyílt színi brutalitás példá-
ul, ahogyan a szöveg szerint Jean kivégzi a csízt,
a színpadon láthatatlan marad. A szereplő el-
játssza ugyan a mozdulatokat, de ez inkább ne-
vetést vált ki, mint megdöbbenést.) Minden stili-
záltabb, jelzésszerűbb, megemeltebb lesz, mint a
szövegben. A színpadkép, a látványként von-
zóvá tett és átesztétizált konyha is nélkülözi a
konyhaszerűséget, a „konyhaszagot", ahogy a
játékban sem jelenik meg a kegyetlen közönsé-
gesség. A háttérből hallható steril zene, a pajtá-
ban zajló bál beszűrődő hangjai sem járulnak
hozzá egy vad varázslatokkal teli éjszaka
hangulatának felidézéséhez. A színpadon
szerelmi enyelgést látunk, nem férfi és nő között
zajló gyilkos játszmát. Játszik egymással Júlia
és Jean, és nem a mélybeereszkedés halálos
szertartását végzi. Strindbergnél mindketten
kultúrájuk és tradícióik felszíne alá merülnek,
hogy lecsupaszodjanak mindaddig rejtett
vágyaik, leplezet-lenné váljanak visszafogott
indulataik. Történetükben a vonzás egylényegű
a taszítással, egy-másra találásukban ott rejlik
egymás legyőzésének szándéka is. Az
összekuszálódott önazonosságuk,
szerepzavaruk által meghatározott

folyamatban fokozatosan lefejtődnek róluk szo-
ciális és szexuális szerepeik, hogy végül csupa-
szon álljanak egymással szemben, nemcsak
mint úr és szolga, nő és férfi, szajha és kerítő, ha-
nem mint gyilkos és áldozat, mint megszabadító
és kiválasztott is.

Ebben az előadásban azonban minden csak
elsődleges síkon történik meg, a mögöttes, a

mélyben zajló mindvégig láthatatlan marad. A
rendezés a közvetlen helyzetekből indul ki, s
nem a darab egészéből. Igyekszik megjeleníteni,
kidolgozni a szereplők közötti helyzeteket s azok
apró kis elmozdulásait, de hiányzik a mű átfogó
értelmezése. Nem érzékeljük a tudatos színpadi
építkezés előre- és visszautalásait. Nem látunk
ívet az előadásban, minden történés csak a ma-
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ga helyzetében fontos. Többnyire a színpadi
helyzetben megszülető elhatározásokat érzékel-
jünk, a szereplők mindig közvetlenül reagálnak a
másik fél áttételek nélkül megjelenő szándékai-
ra. Ezeknek a szereplőknek nincsenek titkaik. A
színészileg mégoly aprólékosan kidolgozott
helyzetek sem kapcsolódnak össze az alakok
rejtélyes, mégis követhető átváltozásának folya-
matává.

Színészszínházzá alakult tehát a Júlia
kisasszony a Dominó Színpad előadásában. A
játék fontosabbnak tetszik az eljátszott
alakoknál. A színészmesterség inkább tűnik
célnak, mint esz-köznek. Szakácsi Sándor sok
mindent eljátszik Jean szerepében. Egyaránt
van gesztusa a közönségességre, az
alázatosságra vagy a büszkeségre, az
agresszivitásra vagy épp a megrendülésre.
Technikás alakítás, de a technika eltakarja a
figurát, s végső soron a darabot. A rendezői
kontroll, az átfogó koncepció hiánya érződik a
nagy energiákat mozgósító színész játékában. A
női szereplők nem teremtenek figurát, inkább
csak szerepköröket jelenítenek meg. Bálint Márta
Júliája inkább naiva, mint ellentmondásokkal teli
nő. Védtelenebb, ártatlanabb (szerelmesebb),
mint ahogy azt a szöveg sejteti. Nincs benne
gyűlölet, nemigen hisszük el, hogy lovag-
lóostorral leckéztette volna a vőlegényét, s fur-
csán hangzik a szájából, amikor egy embert pat-
kánynak nevez. Hangulatváltásai (a dühös szá-
monkérés, az affektálás) is hiteltelenek, s az is
csak tetszelgésnek látszik, ahogyan meghalni
indul. Venczel Vera Krisztinje megértő csodálko-
zással, majd elutasító tartózkodással szemléli
maga körül a megzavarodott világot. Bánatos re-
zonőr ő egy semmi jóval sem kecsegtető komé-
diában.

A színháznak az a felfogása, amit a Dominó
Színpadon láttunk, ez az egyedül a mesterségre,
időnként a rutinra alapozó színjátszás végső so-
ron csak felhasználja (sőt elhasználja) a
művészi képességeket, ahelyett, hogy segítene
a tehetséget megújítani.

Hubay-Ránki-Vas: Egy szerelem három éjszakája
(Nemzeti Színház)
Díszlet: Csányi Árpád. Jelmez: Wieber Mariann. Zenei
vezető: Nagy Árpád. Koreográfus: Szögi Csaba m.v.
Dramaturg: Bereczky Erzsébet. Rendező: Kincses
Elemér m.v.
Szereplők: Sörös Sándor, Götz Anna, Rubold Ödön,
Fülöp Zsigmond, Hámori Ildikó, Végh Péter, Szirtes
Gábor, Tahi József, Mihály Pál, Csíkos Gábor,
Ferenczy Csongor, Tolnai Miklós, Harsányi Attila,
Kozma Attila, Gelencsér Adrienne, Barabás Gyöngyi,
Dezső Angéla, Szabó Márta.
Strindberg: Júlia kisasszony (Dominó Színpad)
Fordította: Lontay László. Díszlet: Kemény Árpád. Jel-
mez: Dőry Virág. Zene: Sebő Ferenc. Rendező:
Kincses Elemér.
Szereplők: Bálint Márta, Venczel Vera, Szakácsi
Sándor.

A Csehov-drámák szakítószilárdsága nagy,
bár nem végtelen. A Fodor Tamás rendezte
Cseresznyéskert Szolnokon a szakadás felé
tart - nem lendületesen, inkább komótosan.
Aztán szintén komótosan
lefékeződik, és szép lassan megáll a
szakadás-törés előtti ponton.

Mire Ljubov Andrejevna Ranyevszkaja színre
lép, mi, a nézők már túl vagyunk Karátson Gábor
díszletének kit sokkoló, kit megmosolyogtató, kit
elgondolkodtató hatásán. Az elrajzolt arányú bú-
torok nem követik a Cseresznyéskert esetében
már-már konvencionálisnak mondható „gyerek-
arányt": nem pusztán nagyobbak a szokásosnál,
hanem fejlődési rendellenességben is szenved-
nek. A széknek két ülőkéje van, a lábak száma se
stimmel itt-ott, a szekrény monumentális, de alig
szekrény, inkább helyiség, fent hátul egy vak
szárnyasoltár, melyhez ferdén döntött biliárd-
asztal simul; elöl néhány sámliszerű ülőalkal-
matosság, melyekről gyorsan kiderül, hogy ez
lesz majd a „kert". Arany, ezüst, fehér és fém - a
díszlet nemhogy nem játssza el a darabot, ha-
nem első látásra annak ellenében hat. Hisz ami a
színpadon van, bármi, csak nem gyengéd emlé-

A testvérek: Kézdy György (Gajev) és Töröcsik
Mari (Ljubov Andrejevna)

keket ébresztő egykori gyerekszoba.
Képzelhet-ni a cseresznyéskertet...

Fodor - és Szeredás András dramaturg -
némileg meghúzta a dráma szövegét, ettől aztán
előbb megbillen, majd megváltozik az egymás-
ban visszhangzó kapcsolatok érzékeny építmé-
nye. Például: Ljubov Andrejevna és testvére,
Gajev szimbolikus - a gyerekkori kötődést idé-
ző, valójában felületes - megnyilvánulásokkal
teli kapcsolatából épp a szimbolikus megnyilvá-
nulások tűntek el oly mértékben, hogy a kapcso-
lat elvesztette szimbolikus jellegét. Helyette: két
magába zárt világ a színpadon. Vagy: Dunyasa,
Jepihodov és Jasa hiányjelekkel telitömött há-
romszögéből szinte csak a hiányjelek maradnak,
ettől oda az alapozás Ánya és Petya Trofimov, il-
letve Varja és Lopahin másként szerencsétlen
szerelmi kísérlete alól. E manőver csöppet sem
mellékes - és nem is jelentés nélküli - követ-
kezménye viszont, hogy az előadás egyik csúcs-
pontjává válik Ranyevszkaja és Petya Trofimov
nagyjelenete, bizonyítván: ez a két ember érti itt
egymást. Fodor sokszor azzal sem törődve vá-
lasztotta ki a számára lényeges elemeket, hogy
nemcsak a legkisebb részletig kidolgozott egész
vész el, hanem a pontok sem rendeződnek vo-
nallá. S mivel a szövegbe való beavatkozást a
színészi játék is megsegíti, a Cseresznyéskert
valóban a közmegegyezésen nyugvó értelme-

C S Á K I J U D I T

FESZÜL, DE NEM SZAKAD
CSEHOV: CSERESZNYÉSKERT


