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mozgással mímeli, s így imitálják üldözését a
vértesek, Csapó György és Tóth Géza is. Az egy
helyben járást mindannyian amatőr módon mű-
velik, s kiesvén a pantomimritmusból, csak zök-
kenőkkel találnak vissza belé. A megoldást ön-
magában dőreség volna kárhoztatni, a kivitele-
zést annál inkább.

Az egymáshoz bilincseit Acdak és Sauva a
kelléktári lánc két végén levő vaskarikát nem a
csuklóján viseli, hanem a markába fogja, ami a
színész bőrét jobban kíméli, és a kinyitással sem
kell bajlódni - elegendő a megmarkolt bilincset
letenni. Ebben a mozzanatban sem lehet elide-
genítő teatralitást, csupán felemás megoldást,
megoldatlanságot felfedezni.

A narrátor-énekes, Kulka János az előadás
egyik pontján virágzó ágat vesz a kezébe, majd
dala végeztével kiviszi. Hogy mit illusztrál a gally,
s ha már a színpadra kerül, mi köti az előadás-
hoz, titok marad.

Példák a másik színpadi reprezentációtípus-
ból éppígy elősorolhatók. A már említett öntözött
föld mellett ilyen realitása kecskesajt, amelynek
szerepeltetésével a rendező Brecht instrukcióját
követi, vagy a lakodalmi jelenetben tálcán beho-
zott sütemény. Az evés egyik esetben sem imi-
tált, az ivás hol az, hol nem az. Teljesen mindegy
volna, hogy a színpadon megtörténnek-e a cse-
lekvések vagy pedig teátrális imitációjukra kerül
sor. De amikor az előadás áttekinthetetlen sza-
bályozatlansággal csapong ezek között az egy-
mástól oly eltérő megoldások között, akkor nem
meglepő, hogy a produkciót, A kaukázusi kréta-
kört nincs, ami összetartsa. A kréta tömörségé-
ből és a kör geometriájából csak a testetlen por
marad.

A szereplők közül Bezerédi Zoltán és Gyuri-
cza István (Juszup stb.) tud markáns alakot ölte-
ni. Az ő színészi jelenlétük hoz létre valódi
szituációkat, amelyekből az előadásban kevés
található. Játékuk karakterrel ruházza fel a
brechti epi-

...vagy Veszprémből. Vagy Zalaegerszegről.
Vagy Budapestről. Még akár magából a Nemzeti
Színházból is. Nincs széles e hazában olyan,
diplomás vagy diplomahiányos rendező, aki az
aacheni (van-e, ki e színházi metropolist nem is-
meri?) Dieter Löbachnál jobb Don Carlost ne tu-
dott volna a deszkákra tenni.

A vendégrendező-szindróma, hiába oly divatos,
amúgyis kétes kimenetelű, ámbár a magyar pél-
da nem igazán irányadó, mivel a világ élvonalát
itt soha nem volt, nem van és nem lesz pénz
meghívni. A megdőlt politikai rendszerből adó-
dóan Keletről azért hébe-hóba hozzájuthattunk
a javához, köztük épp a nagy kivételhez: Ljubi-
movhoz, aki nálunk is elvégezte a maga csodáit.
Tovsztonogov már inkább csak rendezői ma-

A „krétapor" jelenet (Simara fotó)

zódalakokat. Bacsa Ildikó és Szula László (Szi-
mon Chachava) párjeleneteiben születnek még
színházi pillanatok, villannak fel emberi sorsok.

A csoportos jelenetek hol paródiába csúsznak
(a süteményzabáló „násznép" megjelenítése-
kor), hol lomhán statikusak (az udvari színek-
ben). Mivel az előadásnak nincs stiláris
vezérlő-elve, nincs uralkodó nézőpontja, ezért a
részletek nem erősítik, hanem gyengítik
egymást. A példázat nem kínál sem esztétikai,
sem erkölcsi tanulságot. A kaposvári előadás
nem kellemes, de még csak nem is kellemetlen.
Nincs arculata, mert nincs megrajzolva. Csak
hintegetve, mint a krétapor.

Bertolt Brecht: A kaukázusi krétakör (kaposvári Csiky

Gergely Színház)
Fordította: Eörsi István. Zene: Paul Dessau. Díszlet:
Khell Zsolt. Jelmez: Cselényi Nóra. Rendező: Ba-
barczy László.

Szereplők: Kulka János, Bacsa Ildikó, Szula László,
Bezerédi Zoltán, Kelemen József, Márton Eszter,
Rázga Miklós, Tóth Géza, Lugosi György, Csernák Ár-
pád, Znamenák István, Gyuricza István, Törköly Le-
vente, Adorjáni Zsuzsa, Csapó György, Kósa Béla,
Kisvárday Gyula, Tóth Nóra, Tóth Béla, Pálfy Alice,
Karsai Edina, Dunai Károly, Cseszárik László, Varga
Anikó, Gráf Csilla, Fekete Katalin, Szentgyörgyi István.

magánszámot mutatott be, a színészeket nem
tud-ta, Ljubimov módján, halászlévé puhítani s
utána visszarakni egészben az akváriumba;
Efrosz pedig megbukott. Az általam látott
előadások vendégrendezői közül még Ivo
Krobotot említhetném kivételként, ő azonban
Nyíregyházán külön-legesen érzékeny, odaadó
és tehetséges fiatal csapatot kapott.

A többi némacsend. A minden értelemben tol-
mácsra szoruló vendégrendező nemcsak a tár-
sulatot nem ismeri - nyelvüket nem érti, s nyel-
vükön nem ért -, de azt a valóságot sem, amely-
ből kiindulva a műnek meg kellene szólalnia.
(Ljubimov volt ebben is a kivétel.) Ha egy rende-
ző egy saját hazájabeli klasszikust meg akar újí-
tani, otthon, honi kontextusban tegye; sőt ez
mondható el a másik ország klasszikusáról is;
alig hiszem, hogy például Epp Kaidu
Magyarországon
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képes lett volna olyan Tragédiát rendez-ni, mint
otthon, Tartuban.

Most azonban itt van nekünk ez az enyhén buli-
szagú monstrevállalkozás, ezzel az ismeretlen
(nyugat)némettel. A letűnt évtizedekben a test-
véri országból jött vendégrendezőt képtelenség
lett volna menet közben felállítani székéről; dip-
lomáciai bonyodalom származott volna belőle.
De most, e szuverén ország Nemzeti Színházá-
ban hogyhogy nem akadt ép ítélőképességű em-
ber, aki néhány nap (óra?) múltán visszaküldje a
mestert Aachenbe?

Erre csak egyetlen kielégítő magyarázat le-
hetne: ha Dieter Löbach vagy szponzorai a
meg-nyilvánulási lehetőségért cserébe
felajánlották volna az új Nemzeti Színház
felépítését. Akkor üsse kő: vesszen a Don
Carlos. Ehelyett azonban a fennálló Nemzeti
költségvetéséből hasít-hatott ki a rendező,
tervezője, Martin Rupprecht közreműködésével,
egy jókora darabot.

Valamilyen belső indoka a darabválasztásnak
azért lehet. A rendező Aachenből jött, abból a vá-
rosból, ahol Nagy Károly sírja található, s ezt a
sírt a darabban sokszor hivatkozott V. Károly is
felkereste, mely alkalommal (lásd Hernani) ka-
tartikus felismerésekre jutott. Aachenben tehát
valóban lehet találkozni V. Károly szellemével is.
Kár, hogy ez a találkozás - amennyiben bekö-
vetkezet t -a rendezőre nézve nem járt ily katar-
tikus hatással.

Emellett Dieter Löbach megnézhetett magának
néhány, évtizednél is régebbi Peter Zadek-elő-
adást, és úgy maradt. Zadek-elemzésbe most
nem bocsátkoznék, de az ő hetvenes évekbeli
botrányos klasszikusinterpretációinak volt veleje
- nem utolsósorban az, hogy a jómódba tespedt
nyugatnémet társadalomra ráfért már egy kis
sokkolás. De ki akarja itt és ma Magyarországon,
a Nemzeti nézőterén sokkoltatni magát? (Rém-
lik, hogy a Nemzeti mindenkori vezetői követke-
zetesen elhatárolódtak a hermetikusan avant-
gárd törekvésektől. Úgy látszik, ebben több volt
az egynémely hazai riválissal szembeni polémi-
kus él, mint a nemes küldetéstudat...)

A romantikus tragédia jelen előadásából az hü-
velyezhető ki, hogy a szereplők ostoba és ellen-
szenves törpék. Szó mi szó, ebben Schiller is lu-
das: belefeledkezve a cseltragédiába, nem so-
kat törődött azzal, hogy három sugárzó ifjú hőse,
Carlos, Posa és Erzsébet egyaránt becsapják a
királyt, a szemébe hazudnak, s közben nem
átallnak szívességeket követelni és elvárni tőle,
és megsértődni, ha szemükre veti azt, ami igaz;
emellett Posa még Carlost is becsapja. De Schil-
ler bőven ellátta őket mentségekkel, és igazán
„nem úgy gondolta".

Löbach színpadán azonban merőben ellen-
szenves figurák ágálnak-gesztikulálnak
expreszszionista hévvel, illetve beszélnek Neue
Sachlichkeites tartózkodó közönnyel. A szende
Valois Erzsébet mára második jelenetben kibújik
nagy ezüst pillangóra emlékeztető
ruhapáncéljából, s egy szál pendelyben borul
össze az ágyékkötős Carlosszal. Akkor hát
uramfia, mit akarnak szegény Fülöptől? Ezt még
Kovács úr sem venné jó néven, nemhogy egy
világbirodalom feje!

Hogy a hősök deheroizálása mennyiben gaz-
dagítja a mű értelmezési tartományát, fel nem

foghatom. Mindenesetre más gondolatra nem
tudtam bukkanni (s még ez is lehet belemagya-
rázás). Dieter Löbach koncepció helyett utánér-
zett ötleteket adott el nekünk - remélhetőleg
legalább nem márkáért.

Az alakítások fegyelmezettek. Nem lehet rájönni,
tudják-e, tudták-e már kezdettől a szerencsétlen
színészek, mibe vitték bele őket. Ezen túlmenő-
en Erzsébet (Bartal Zsuzsa) sipogó, neuraszté-
niás liba, Eboli (Tóth Éva) szenvedelmes Brün-
hilde, Posa márki (Rubold Ödön) nyegle, unott
szájhős. Bessenyei Ferenc Fülöp király ürügyén
Bessenyei Ferencet játssza, s ha e nagy művész
pályájának újabb korszakát jó ideje erősen vitat-

Rubold ödön (Posa) és Végh Péter (Carlos)
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hatónak érzem is, játéka most az egyetlen fel-
üdülés, mert legalább emberszaga van.

Hazafele menet a troliban egy diákleányka azt
felelte az érte jött úr kérdésére, hogy tudniillik ki
játszta Don Carlost, hogy „a Cliff magyar hang-
ja". Fogalmam sincs, Cliff ki légyen, de aligha-
nem emlékezetesebb állomása marad Végh Pé-
ter pályájának, mint Schiller főhőse. Az előadás -
Löbach tájékozottságát jelzendő - Grotowski-
utánérzéssel indul: Carlos az Állhatatos herceg
meztelenségében, krisztusi kiszolgáltatott-
ságában mutatkozik meg. (Utána a kötélen hoz-
zá lendülő Posával egymás után hurokként nya-
kuk köré illesztik a kötelet - minek ezek után
még a darabot is eljátszani?) Egyszóval Végh

Péter hol passzív áldozati bárányt játszik - a
Grotowski-Czieslak páros valahogy nem akar
reinkarnálódni -, hol azt a nyavalyatörős, kiszá-
míthatatlan roncsot, akinek egyes források az
eredeti modellt beállították. S ha az ilyen trónörö-
kös még együtt is fetreng a mostohamamával -
hát ki vethetne követ a szegény királyra?

Van sok-sok ötlet; az aztán igazán van. (Jele-
sebb német rendezők megannyi Hamupipőke-
ként kiszemezhetnék közülük saját megoldásai-
kat.) Az egyszerre rácsos és tautológikusan vér-
vörös és ráadásul lejtős padlózatban nagy lyu-
kak vannak, sok mindenre alkalmasak. A meg-
sértett Eboli például a jelenet használati tárgyait
heves dührohamában precízen az egyik ilyen
üregbe hajigálja - máris megtakarítható egy dí-
szítő.

Aki a királyhoz menet otthon felejti kalpagját,
amit aztán alázatosan levehet, majd engedéllyel
vissza, az, mint kastélymúzeumban mamuszt,
kapa palotában egy sztenderd pótfejfedőt - így
Posa is. Aztán, mert dacos is, de azért jólnevelt
is, az audiencia végén takarosan visszarakja egy
székre, s fedetlen fővel vonul ki. Ez egy poénso-
rozat.

Történik egyszer, hogy Carlos és Posa kilovagol,
azaz ülnek a lócán, és hangkulisszaként időn-
ként lódobogás hallatszik. Ilyenkor a hátsó vetí-
tővásznon megjelenik egy bizarr, mozgó ábra.
Nem is merem azt gondolni, hogy a lóval együtt
mozog a - na, szóval tudják...

Kultúr- és orvostörténetileg is elelmélkedhetünk:
létezett-e fogpótlás a spanyol Nagy Században ?
Bizonyára nem, mert Olivarez hercegnő, a főud-
varmesternő (Zolnay Zsuzsa) besüppedt orcával,
fogatlanul mammog. De miért nem konzultál a
főinkvizítorral (Sinkovits Imre), aki kilencvené-
ves létére is fogakkal beszél?

Az inkvizítor és Fülöp tolószéken gördül egymás
felé a magasban (ámbátor Fülöp eddig egész jól
járt). Az inkvizítor tolószéke infúziós készülék-
ben végződik. De a készülék nincs belé kötve.
Ezt legalább érteni vélem: ma jó napja van, kien-
gedték vérengzeni. De mert az óvatosság nem
árt, vigye csak magával, mint csiga a házát, az
in-fúzióját.

Egy kis Zadek: Domingo atya a félmeztelen Ebo-
lít a vállára dobva viszi ki a színről. Zadek Othelló-
ja csapta így keresztül a paravánon Desdemo-
náját. De persze ő nem volt spanyol királyi gyón-
tatóatya, csak egy mór, akit az atya bizonyára
máglyára küldött volna.

Vannak Hamlet-utánérzések is. Hamlet persze
Carlos, Erzsébet Ophelia és Gertrúd egy sze-
mélyben, Fülöp Claudius, Posa valóban nem je-
lentékenyebb Horatiónál, s ami meglepő: a vé-
reskezű Alba herceg (Kertész Péter) itt Polonius-
ként idétlenkedik. Igaz, kiokosításunk érdekében
vörös kesztyűt visel.

Van azért, ami honi lelkiismereteken szárad. A
magyar nyelv tudtommal az egyetlen, amely kü-
lönbséget tud tenni „királynő" és "királyné" kö-
zött. Miért nevezik hát Erzsébetet, a király hitve-
sét minduntalan királynőnek? Ez egyébként az
egész magyar sajtóban is éppoly rendszeres,
mint a „Felség" és a „Fenség" itt ugyancsak tet-
tenérhető összekeverése. Elég legyen itt annyi:

Bartal Zsuzsa (Erzsébet) és Tóth Éva (Eboli)
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Bessenyei Ferenc (II. Fülöp) és Végh Péter
(Carlos) (Sárközi Marianna felvételei)

Don Carlos csak Fenség. Felség csak lehetett
volna - ha apja túl nem éli.

Egyszer az Örömóda is felzendül, marsoló pribé-
kek lépteinek aláfestésére. Kár érte.

Azt hiszem, abba kell hagyni; ülő kacsára nem il-
domos tovább lődözni.

De azért még annyit. A hátam mögötti leányka
felpanaszolta: az igazi mázlisták az erkélyre
kaptak jegyet, ahol nemcsak aludni, de még hor-
kolni is lehetett.

Én azonban a harmadik sorban ültem. Igaz, nem
is voltam álmos. Az indulat - kritikusi és civil -
ébren tartott.

Friedrich Schiller: Don Carlos. (Nemzeti Színház)
Fordította: Vas István. Díszlet-jelmez: Martin Rupp-

recht m. v. Zene: Kemény Gábor. Dramaturg: Be-

reczky Erzsébet. Vivómester: Kocsis Mihály m. v.

Mozgás: Énekes István m. v. Rendezte: Dieter Löbach
M.V.

Szereplők: Bessenyei Ferenc, Bartal Zsuzsa, Végh
Péter, Szatmári Attila an., Rácz Cecília an . -Nagy
Krisztina an., Zolnay Zsuzsa, Fazekas Andrea, Tóth
Éva, Gellért Éva an., Rubold Ödön, Kertész Péter, Kő-

Híves Sándor, Tolnai Miklós, Pathó István, Gyalog
ödön, ifj. Jászai László, Sinkovits Imre, Kovács Zoltán

Horkai János, Paál Gergely an., Samu Nagy dám
an.


