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Szula László és Kelemen József (Simara-
fotók)

ló átkötőzenéje). Ugyanakkor ez az erős at-
moszféra egy idő után tehertételévé vált az
elő-adásnak. A jelenetek szöveg- és
szituációhűen megszülettek a sikeresen
kikevert stílus törvényei szerint, de a jelenetek
belső telítettségét eredményező elemző
jelenlétet egyre inkább fel-váltotta a
következetes lebonyolítást szem előtt

tartó alkotói kontroll. Az előadás legnagyobb
erénye azonban mégiscsak ez az egység, az
érvé-nyes színpadi jelrendszer felmutatása, a
mély-ben gomolygó indulatok homályos vízióit
plasztikus szerkezetre felfeszítő alkotói
tudatosság. Ha fiatalság, akkor szertelenül
dagadó, határokat és arányokat nem ismerő,
alaktalan, lázas kimondáskényszer - valami
ilyesmire számíthatnánk. A játék azonban
éppen higgadtságával, ritmikai és gondolati
pontosságával, rafinált hatásme-

chanizmusával lep meg bennünket. Az előadás
utolsó harmadára már kicsit sok is a jóból ennyi
józanság. Itt már túl ügyesen pörög az egész, túl
sok a szó, és az a kevés csend is kong. Állandó-
sul a technika, és apad a szenvedély. Az utolsó
képekben már csak szép, de üres beállításokra
futja. Ahogy a legjobb amerikai film is ellaposodik
az utolsó öt percben, amikor a törvényszerű
happy end felé kell terelni a történetet, i tta tragi-
kus vég penzumkatarzisába ásítunk bele. Woy-
zeck gyilkos, elfogják, meghal. E tipikus képlet
sokkolónak szánt evidenciája eltakarja a lénye-
get. Talán nem véletlen, hogy Büchner is töre-
déknek hagyta a drámát (igaz, az öt kézirattöre-
dék valamelyikében megtalálhatóak az itt lezá-
rásként eljátszott szövegek). Frázis közben hir-
telen félbeszakad a dallam, és fülsiketítő csend
marad utána. A büntetést nem kívülről mérik
ránk, a büntetés bennünk van, a büntetés maga
a bűn, amit előbb-utóbb magunkra kell vennünk.
Nincsenek potyautasok Noé bárkáján. A megtor-
lás mindenképpen utolér.

G. Büchner: Woyzeck (kaposvári Csiky Gergely Szín-
ház)

Fordította: Thurzó Gábor. Díszlet: Znamenák István.
Jelmez: Libor Katalin. Zene: Dévényi Ádám. A
rendező munkatársa: Homung Gábor. Rendező:

Znamenák István.
Szereplők: Szula László, Börcsök Enikő, Törköly
Levente, Kelemen József, Rázga Miklós, Homung
Gábor, Megyes Melinda, Némedi Árpád, Ottlik
Ádám, Cseszárik László, Csapó György, Kuti László,
Szűcs Zoltán, Szentgyörgyi István, Fekete Katalin,
Gömöri Judit, Lecsó Péter.

A nnyi mindent láttunk már. (Színházban.)
ettünk megriasztva, lebénítva, erős ha-
ásokkal sokkolva. Ültünk bolondnak néz-
e vagy kukkot se értve. Mindenfélét ki-
róbáltak rajtunk, nem csoda, ha maga-
abb lett az ingerküszöbünk, és nőtt a toleranci-
nk. Ma már fel sem vesszük, ha hangszórókból
obhártyarepesztő zaj vagy zene dübörög, ha
zemünkbe támadnak a reflektorok, ha vizet lo-
solnak ránk a színpadról. Azon meg eszünkbe
e jut csodálkozni, ha az előttünk lejátszódó
ej-
elmes történetben gyerekek macskákkal trafi-

kálnak, a macskák pedig legyekkel leveleznek.
Ki ütközne meg ma ilyesmin?

Bezzeg amikor Romain Weingarten színpadi
költeménye, a Nyár először színre került nálunk
- bő negyedszázada, alig egy-két évvel a
darmstadti ősbemutató után -, még hangosat
lehetett bukni vele. A Pesti Színház közönsége
köszönte, nem kérte, a kritikát pedig mintha
bosszantotta volna, hogy ez a ködösített, rafinált
bulvárdarab szürrealista avantgárdnak igyekszik
ki-adni magát. Mindazonáltal a produkció
védelmére keltek a színibírálók, vélhetően
azért,

mert feltételezték, hogy a publikum az abszurdot
utasítja el a Nyárból, míg ők inkább kommersz
blöfföt szimatoltak. Ezen aztán el lehetett pole-
mizálni egy darabig, majd tizenegy évvel később
sikeresebb felújítás született ugyanott, utána pe-
dig jött a feledés. (Ámbár nem a teljes feledés,
mert vígszínházi körökben ma is gyengéd, sze-
retetteljes legenda övezi a Várkonyi Zoltán ren-
dezte két Nyárt.)

Most újra itt a Nyár, s mindjárt kettő is, szinte
egyszerre Pesten és Pécsett. Szikora Jánost, a
Pécsi Nemzeti Színház kamara-előadásának
rendezőjét alighanem képzőművészetileg ihlette
meg a Nyár. Pontosabban a színhelye, a Kert, a
maga paradicsomi reminiszcenciáival. Szikora -
és Csik György látványtervező - nem volt rest:
kilakoltatta a színházból a színpadot és a
nézőtér egy részét, s betelepített egy impozáns
nyári lakot. A kert a maga természetellenes ter-
mészetességével egyenesen fenséges. Betölti a
termet mesés fűvel, fával, vízzel, élővilággal.
(Ennek fejében csupán százhúsz nézőnek ma-
rad hely a szélen.) A majd' húsz méter hosszú
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Mészáros Károly, az Egyetemi Színpadon be-
mutatott Nyár-előadás rendezője egészen más-
ként közelít Weingarten művéhez. Egyszerűb-
ben, tisztábban, naivabbul és játékosabban. A
látvány lehetőségei jóval szerényebbek itt:
mindössze néhány kifeszített lepedő, száraz fa,
vetített holdfény jelzi a díszletet. Ebben a szú-
kecske, imitált kertben sokkal hangsúlyosabban
van jelen a négy szereplő. Az eredeti elképzelé-
sektől eltérően, maga a rendező játssza Simont,
Lorette-et pedig Somlai Edina. Mészáros a fiú
szerepében természetesen nyújtja azt, amit ön-
magától elvár e konstellációban (s mi is elvár-

Bellus Attila (Simon) és Palásthy Gabriella
(Lorette) a pécsi előadásban (Simara-fotó)

hatunk tőle alkata alapján), Somlai Edina azon-
ban adósunk marad, mert bájos kislánysága mö-
gül egy pillanatra sem villan elő az ébredező női-
esség, a kiszabadulni készülő, elementáris sze-
relemvágy. Somlai Lorette-je túlságosan kisko-
rú, s ezáltal a játék megfosztatik a darabban buj-
káló erotikától, mely misztikusan, de határozot-
tan tör elő a Szikora rendezte előadásból.

Mészáros színrevitelében (is) a két macska vi-
szi a prímet színészileg: a Félcseresznyét játszó
Szakácsi Sándor, aki tizenöt év alatt hozzásziká-
rodott és hozzáőszült az idősebb kandúr szere-
péhez (s ezzel még mindig nem abszolválta
Weingarten valamennyi macskahősét!), s a
Hagyma őfelségét megöröklő Schnell Ádám.
Schnell jó karakter, jó színész, összesen pedig jó
karakterszínész. Hagyma őfelsége mozgékony,
láza , lelkes, eszmeittas ifikandúr.

Az Egyetemi Színpad-i bemutató egyébként
nyáron lelt (korántsem végső) nyughelyére, ami-
kor az Óbudai Társaskörben adták elő. Itt

színpadképben szinte lélegzik a műnövényzet,
semmi sem kicsinyített vagy elnagyolt, minden-
nek elég tér és levegő jut. Itt el lehet bújni a bozót
mélyére, itt nagy lendülettel végigszaladható a
kerti ösvény, melynek apró kavicsai annak rendje
és módja szerint csikorognak a talpak alatt.

E varázslatos díszlet a legapróbb részletig hű-
séges a valósághoz. Ez az első pillanatban bá-
mu la tos - hiszen mégiscsak egy zárt épület bel-
sejében találkozunk vele -, utóbb azonban
megszokjuk, s könnyedén tudomásul vesszük,
hogy egy igazi kertben üldögélünk. Innentől
kezdve azonban nehéz „fellebegnünk" a wein-
garteni játékos költőiségbe, s ezzel Szikora nyil-
vánvalóan tisztában is van. Ezért hát lemond a
Nyár lábujjhegyen járó poéziséről, s feláldozza a
mű talányosságát a nagyon is szabatos díszlet
oltárán. Szikora - kifinomult ízlésű, legvizuáli-
sabb rendezőnk - a látványból indult ki, s azzal
is végzi be. Színészei szinte elvesznek a lenyű-
göző színpadképben - megjegyzem, általában
nem lehet könnyű Szikora színészének lenni, mi-
vel a rendező feltehetőleg bármikor odadob egy
kifejező színészi gesztust például egy szép fény-
effektusért -, s a szöveg is széttöredezik,
széthull a térben. A két gyereket megformáló
Palásti Gabriella és Bellus Attila játéka nem sok
emléket hagy maga után, mint ahogy a
macskákról is csak egy-egy könnyen elúszó kép
rögzül a néző agyában. Pilinczes József
szivarozó, kitanult, slampos kandúr. Vincze
Gábor Péter Hagyma őfelségeként olyannyira
meggyőzően tekergő, ruganyos, feketéllő
macska, hogy igazán nem szeretném, ha balról
átfutna előttem az úton.

Az előadásnak még egy szereplője van, aki
csak a harisnyába és magassarkú cipőbe bújta-
tott, formás lábát lépteti fel, mégpedig a gyík sze-
repében. Ami - mint sajátos elvonatkoztatás -
kissé meglepő ebben a hiperrealista térben. Min-
denesetre azt jelzi - a meztelen gyermekek, a
széttépett madár és a vér látványával egyetem-
ben -, hogy Szikora számára ez a kert mégsem
idilli éden. Nagyon is benne rejlik a bűnbeesés
lehetősége.


