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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-
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Törőcsik Mari és Császár Gyöngyi (Varja)

zéstől való különbözéssel tüntet a szolnoki elő-
adásban.

Ezek utána kérdés csak az: van-e ennek a
különbözésnek koherenciája. Pontosabban
olyan - mind dramaturgiai, mind gondolati -
össze-rendező ereje, amely igazol ja -
mondhatni, legitimálja - a kifejezetten durvának
tűnő beavatkozásokat. Ha van - és szerintem
van -, akkor, ha nem is veszteségek nélkül, de
mégis megszületett egy mai, mostani
Cseresznyéskert, melynek egyebek között
feltűnő jellegzetessége az is, hogy e
„mostaniságot" úgy közli velünk, hogy épít és
számít e legújabbkori Csehov-kultuszból
következő ismereteinkre.

Lopahinon jól mutat a „fehér mellény" és a
„sárga cipő". Lopahin rajongása Ranyevszkaja
iránt csöppet sem látszik primitívnek (követke-
zésképp Lopahin nemcsak azért nem siet
feleségül venni Varját, mert gátlásos szegény,
hanem mert - mást szeret). Lopahin ötlete a
cseresznyéskert megmentésére - mellbevágóan
racionális. Ami Lopahin keze nyomán a
cseresznyés-kert helyén születni fog - attól a
szereplőket s

bennünket is mentsen Isten. Lopahint az érzé-
keny intellektuelek megformálásában mindig
magabiztos Kozák András játssza.

Ranyevszkaja útja Párizsból mintegy véletle-
nül - és hangsúlyozottan átmenetileg - vezetett
a gyerekkori cseresznyéskerten át. Ra-
nyevszkaját sokkal jobban érdeklik a felbukkanó
emberek - Sarlotta trükkjei, Petya Trofimov,
Firsz -, minta megoldandó problémák: Anya és
Varja „ügyei", a cseresznyéskert elárverezése.
Törőcsik Mari kéthangú játéka nagyon pontosan
jelzi a kétféle viszonyulást a helyzethez és a figu-
rákhoz. Lélektani realista - a belső hitelességre
építő - gesztusok és hanghordozás kísérik a
„fontos", emelt hang, nyújtott mozdulatok, teat-
ralitás, azaz stilizáltság a „lényegtelen" vonalat.
És a cseresznyéskert elárverezése Fodor értel-
mezésében kétséget kizáróan ez utóbbiba tarto-
zik.

A harmadik felvonásbéli estélyen Ranyevsz-
kaja növekvő idegességgel várja az árverezésről
érkező Gajevet - Lopahin érkezik. Amikor Ánya
egy könnyed táncmozdulat közben sugárzó arc-
cal bejelenti, hogy a cseresznyéskertet eladták,
majd mikor Lopahin monológjába és örömébe
belemámorosodva azt is hozzáteszi, hogy ő vet-

Törőcsik Mari (Ranyevszkája) és Kozák András
(Lopahin). (Ilovszky Béla felvételei)

te meg, nem az elveszett kert fölötti fájdalom,
ha-nem a jövőtől való félelem az előadás
domináns gondolata. Ranyevszkajától Firszig
mindenki demonstrálja, hogy a cseresznyéskert
ideje le-járt. És a jólfésült, gátlásossága mögött
nagyon is veszedelmes karrieristának
mutatkozó Lopahin diadalittassága nem hagy
kétséget afelől: borzalom következik.

A nyugodalmasra hangolt negyedik felvonás
a szereplők tehetetlenségének hangsúlyozásá-
val visszatereli a drámát Csehov közelébe. Sen-
kinek nincs megváltó ötlete, ki-ki a maga
vereségét bezsebelve kullog el a helyszínről.
Változatos önámítások, újabb illúziók erőtlen
felvillantása előzi meg Firsz szép képbe
komponált, csendes halálát.

Nem elég jó a színészi alakítások némelyike. A
Sztanyiszlavszkijban járatos színészek a kellő
pontokon jobban és értelmesebben stilizálnak,
mint az ezen felnőtt Stúdió K-sok. Kézdy György
Gajevjének szövegéből sok fontos kimaradt, a fi-
gura tán ezért halványabb a színésztől megszo-
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kottnál. Remek Mészáros István kamasz-aggas-
tyán Petya Trofimovja, érzékenyen megélt Csá-
szár Gyöngyi Varjája. Üresnek látszik Ánya (Kiss
Andrea f.h.), helyénvalónak a kissé
karikírozottan öreg Firsz (Győry Emil).

Nem működik a „hang". Lehet, hogy Giorgio
Strehlernek igaza van, s a hang pusztán „irodal-
mi illúzió", melyet nekünk nem, legfeljebb a sze-
replőknek kellene meghallani?

Szakadozott a második felvonás tempója.
Előfordul, hogy logikátlan a tér használata
(Törőcsik Mari a harmadik felvonásban a
második fel-vonásbéli „padra" roskad magába).

Jók viszont megint Németh Ilona jelmezei,
ki-emelkedő, fájdalmas-szépséges Törőcsik
Mari

KOVÁCS DEZSŐ

SEMLEGES
SHAKESPEARE: LEAR KIRÁLY

ég gyanítom, hogy a kis magyar rendszer-
váltás legbensőbb törvényszerűségeit
mind ez ideig a legprecízebben egy bi-
zonyos angliai illetőségű drámaíró írta
meg - úgy négyszáz évvel ezelőtt.

„Shakespeare olyan, minta világ vagy az élet" -
írja Jan Kott nevezetes értekezésében; a hatalmi
mechanizmusok működését, a hatalomváltások
pszichológiáját nála érvényesebben még senki
nem írta meg a drámairodalom történetében.

Amikor hírül adták a lapok, hogy Kerényi Imre a
Lear király megrendezésére készül a Madách

királydrámákba rejtjeleznie üzenetét, hisz sza-
bad lett a színház, így a Lear király drámai csa-
ládtörténetében arra kíváncsi leginkább, hogyan
élik át pszichológiailag a szereplők a bennük és
körülöttük végbemenő rendszerváltozást. Az
előadásnak ekként azt a folyamatot kellene drá-
mai erővel megjelenítenie, amelyből kirajzolódik:
miféle emberi tragédiák játszódnak le Learben,
miután végzetes döntése nyomán elveszíti ha-
talmát, miként roppan össze a kitaszítottság sú-
lyától, s végül miként pusztul bele lányai hűtlen-
ségébe, illetve léha nagyravágyásukba.

Kerényi két részbe sűrítette az ötfelvonásos
drámát, s Mészöly Dezső friss és gördülékeny
fordítását felhasználva arra tett kísérletet, hogy
politikumtól mentes, emberi dimenzióiban rop-
pant gazdag és látványvilágában is szuggesztív,
klasszicizáló Lear-interpretációt hozzon létre. A
legfőbb gondot feltehetőleg a szereposztás
okozhatta számára: a Madách Színházban bizo-
nyos szerepek - legalábbis az előadás erről ta-
núskodik - e pillanatban nem oszthatók ki a kon-
cepciót csorbító kompromisszumok nélkül; bizo-
nyos figurák rendre megoldatlanok maradnak az
előadásban. Részint sokszor hiányzik a szituáci-
ók alapos kidolgozása, a shakespeare-i helyze-
tek ok-okozati összefüggéseinek értelmezése, a
hierarchikus viszonyrendszer érzéki megjelení-
tése, részint egyes figurák súlytalanul vagy arc-
talanul simulnak bele valamiféle „általános" drá-
maiságba.

Mindjárt az előadás elején választ kellene
kapnunk arra a kérdésre, vajon miért mond le a
hatalomról Lear, s miért osztja fel birodalmát lá-
nyai között úgy, ahogy felosztja. Azért-e, mert
uralkodástól megfáradt aggastyán, vagy mert
idejében akar visszavonulni, emelt fővel, talán
még a csúcson? Netán megérzi, hogy úgyis
mennie kell, jobb hát, ha önként adja át a koronát,
avagy egyszerűen megbuktatják? E dilemmák
megoldása s színészileg is megformált megjele-
nítése nélkül nincs igazi Lear-értelmezés; a vég-
zetes tett bekövetkezik, elindít egy drámai cse-
lekvéssort, de nem tudjuk meg, mi miért történik.
Kerényi rendezésében feltartóztathatatlanul
működik, kattog, zakatol a hatalmi gépezet, a ko-
rántsem aggastyán Lear önként átadja a hatal-
mát lányainak, akik gyorsan a fejére nőnek, s ci-
vakodni kezdenek a koncon. Csak épp azt nem
tudjuk meg, miért is fordulnak apjuk ellen, Cordé-
lia pedig, a színlelni nem hajlandó, kitagadott,
konok ellenszegülő, miért marad apja pártján.

A két részre osztott j á t é k - két külön világ. Az
első rész nehézkesen, vontatottan indul, lassú
tempóját, érzelemszegény játékát nemigen el-
lenpontozza a külső forma csillogó látványa, a
pazar kosztümök eleganciája. Kerényi nem juta-
lomjátékul szánta a Lear főszerepét Huszti Pé-
ternek, hanem pontosan azért bízta erőteljes fizi-
kumú, strapabíró színészre, hogy a figurák vi-
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Ranyevszkaja-alakítása, és értelmes Fodor
Tamás rendezői elgondolása. E sorok írója hajla-
mos rá, hogy ennyivel megelégedjék.

Csehov: Cseresznyéskert (szolnoki Szigligeti Szín-
ház).

Fordította: Tóth Árpád. Dramaturg: Szeredás András.

Díszlettervező: Karátson Gábor. Jelmeztervező: Né-

meth Ilona. Koreográfus: Molnár Anna. Szcenikus:
Farkas Miklós. Segédrendező: Trömböczky Péter.

Rendezte: Fodor Tamás.

Szereplők: Törőcsik Mari, Kézdy György, Kiss Andrea
f.h., Császár Gyöngyi, Kozák András, Győry Emil, Ká-
tay Endre, Meszléry Judit, Mészáros István, Csányi
János, Illés Edit, Kerekes László, Czákler Kálmán,
Váry Károly, Árva László, Czakó Jenő.

Színházban, eleinte arra gyanakodtam, hogy a
rendező az elmúlt két év hatalomváltásának, egy
korábbi hatalmi struktúra szétesésének és egy új
rendszer kiépítésének modelltörténeteként nyúl
majd a Shakespeare-tragédiához, „belekódolva"
önnön politikai tapasztalatait, sikereit, csaló-
dásait és e folyamatról alkotott véleményét is.
Bemutató előtti nyilatkozatában Kerényi arról
beszélt, hogy a rendszerváltás óta már nem kell

Lear: Huszti Péter


