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• KRITIKAI TÜKÖR •

A négy színművésznek csak a négy fiúról
kadt mondandója. Ha föl is öltötték a bundát,
pjukat a bunda „játszotta," képviselte helyettük.
fejenként négy szerepet parancsoló írói algeb-

a nem vált, nem válhatott jellemszorzótáblává a
ilágot jelentő kereszten. Ehhez jóval rétegezet-
ebb rendezői analízis, finomabb instruálás - az
gész produkció konfliktusok nélküli létrehozása
lett volna szükséges. A „nőalakok" még illúzió-
ak is foszlékonyak, a koncepció mágiája csak a
égy fiút bűvöli, akik ötödik önmagukat, az apát
eresik - hogy megöljék.

Dmitrij, Iván, Aljosa és Szmergyakov viszont
egelevenedik: a Karamazov testvérek elját-

zására föltüzelte az ambíció a színészeket. Bán
ános szóvetéseit is a fattyú jellemzésének
avára tudja fordítani, egyéniségének virgonc
zgékonysága, szellemi mozgékonysága az
rdögien józan epilepsziás túlzások nélküli
brázolására szolgál. Idegbeteg detektív, aki
aga ellen nyomoz, de Iván után szórja el a
űnjeleket. Mihályi Győző kitűnő társ ehhez a
okrezdülésű, modernül ideges játékmódhoz. A
ehetség élvezetes és sikeres próbája számára,
ogy a maga-biztos és pallérozott Karamazovot
szrevétlenül juttassa el az üdvözült mosolyú
zéthullottságig.

Gesztesi Károly Dmitrije, a vegetatív, brutális
ickó természetesen osztatlanabb - és mester-
éltebb is. Körötte sem reped meg az intimitás-
ak az a burka, amely az egész kamaradrámát
tfogja, a rendező és a színészek atmoszférate-
emtő erejét is dicsérve. Megyeri Zoltán - szere-
e és kora szerint is legfiatalabbként - szívesen
úzódik vissza a határozott, távlatos csöndes-
égbe. Bundás vagy kámzsás szerepben is ő
akarja arcát, rejti énjét a legbátrabban, a másik
mberre-szerepre ő hangolódik rá leghiteleseb-
en.

Crane és Williams messzi stílusvégleteket
épzelt a lélektani szituációjáték köré. Az egy-
zerűség, a takarékosság, a négy fiú mindig el-
őrangú együttese, „kórusos" összehajlásai a
örög drámára még csak-csak emlékeztettek -
komikum (főleg a „moliére-i") csak véletlensze-
űen kísértett. Nem épp jókor - mert nem is te-
ette jókor. Mihályi Győző talán időben hunyorin-
ott egy huncutot az egyik nőalak jellemzésére,
égis idegen maradt a megoldás, mert A Kara-
azov testvérek minden szava, gesztusa azon-
al az „alapszereplőkre," az apjukkal és apjuk
rnyával viaskodó fiúkra száll vissza.

ichard Crane: A Karamazov testvérek (Dosztojevszkij
egénye alapján) (A Nyitott Színház és a székesfe-
érvári Vörösmarty Színház közös produkciója)
elmez: Kesserű Andrea. Zene: Stephen Boxer. A
endező munkatársa: Máhr Ági. Koreográfia: Andrássy
mre. Rendező: Faynia Williams. Produkciós vezető:
rdei János.
zereplők: Gesztesi Károly, Mihályi Győző, Megyeri
oltán, Bán János.

z ember gyanakszik. Beleszimatol a levegőbe:
incs vígjátékszag. Bemegy a stúdió
ézőterére, körülnéz, csupa feketeség, merő

sötét tónus. Az ökölvívóring körül tragédia
fuvallatai lengedeznek. Ismét a Dan Micu-i
szabad asszociációs környezet. Játékló,
túlméretezett, gálya, egészen kicsiny,
diszkréten megbújva egy mosdóállvány mögött.
Bokszkesztyű, bárzongora, szekrény (gurulós),
világító bűvészbőrönd, cintányérok. Bejön egy
bohóc (kezében felmosórongy, partvis stb.), és
a zene ritmusára fehér krétával a fekete falra
firkantja: Scapin furfangjai. A színlap szerint ő
Szilveszter, Octave úrfi atyjának távollétében
az úrfi gondviselője. Megjön maga Octave is,
megejtőn szökellve, bamba vigyorral az arcán.
Szintén bohóc. A gyanú annyiban volt jogos,
hogy ez nem vígjáték. Túl van azon: bohócszín-
ház.

A román vendégrendező pimaszul fiatalra
osztotta az Arany János Színházban a Scapin
furfangjait, atyák és fiúk csaknem azonos kor-

osztályból kerülnek ki. Bizonyára nem ettől, de
ezért is lett az előadás olyan diákcsínyes, kópés
humorú. Rekonstruált humor - ha lehet ezt
mondani -, de megvan a maga bája, és ráadá-
sul úgy burjánzik, mintha Dan Micu életművének
teljes komikus vonulatát ebbe az egy előadásba
akarta volna belezsúfolni. Játszanak maguk a
tárgyak is. A bokszkesztyű a nemzedékek har-
cában kap szerepet, a mosdótálba belemerül a
gálya, így lesz belőle igazi, a szekrényt ide-oda
lehet tologatni s belőle ki-be ugrálni, a bárzongo-
ra tetejét Szilveszter ujjára lehet csapni, máskor
megteszi hangulati aláfestésnek, ha Scapin ép-
pen nem a világító bőröndből előhalászott játék-
zongorán játszik. Mondjuk, a Sose halunk meg
című film zenéjét (Nagy utazás...) vagy egy-egy
darabot Cseh Tamás oeuvre-jéből. Hogy az
ízlések és vonzódások deklarálásán túl - ami a
maga nemében elég szimpatikus - az ilyesfajta
mozzanatoknak mi lenne a szerepe valójában,
azon kevés időnk van töprengeni -
meglehetősen le vagyunk foglalva ugyanis
elejétől végig. Az okokat talán a „most aztán
szabad a vásár" nagyvonalú rendezői
gesztusában találhatnánk meg, ezzel
magyarázhatnánk például azt a mondatot is,
amellyel egy adott ponton Le-

KÁLLAI KATALIN

SZKEPÁJN, MÁJ DÁRLING
MOLIÉRE: SCAPIN FURFANGJAI

Tarján Péter (Géronte) és Sztarenki Pál
(Scapin)
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• KRITIKAI TÜKÖR •

uskás Tivadar (Szilveszter) (Keleti Éva felvéte-
ei)

nder a pártfogójához fordul: Szkepájn, máj dár-
ing, help mí, plíz!

Ez akár fordulópontnak is fölfogható a törté-
etben, amely a szabad párválasztásért küzdő
iúk s az őket gúzsba kötni igyekvő atyák meg-
yugtató véget érő sztorija. A magát határozott-
ak mutató Leander ugyanis itt döbben rá, hogy
incs más választása, mint Scapint hívni segít-
égül. A nyimnyám Octave ezt már megtette. Jó-
al őelőtte. Bor Zoltán Leandere az öntudatos
ohóctípus, lenézi a nyafogó Octave-ot, de
indjárt irigyelni kezdi, ha annak valami sikerül.
yörgyi Anna Zerbinette-je éppen illik hozzá -
ár csak azért is, mert jó fél fejjel Leander fölé

ornyosul -, magakellető, nagyszájú, oktondi.
isfalvy Krisztina Jácintja pedig (Huaszinta,
ondják „nápolyi" spanyolsággal, de belefér ez

s) megfelelő pár Czvetkó Sándor csücsörítő
zájú Octave-jához. Ugyanolyan élhetetlen gyá-
oltalanka. Még azt is el lehet képzelni róla,

ogy a saját családi viszonyaival sincs tisztában.
S ha a két lány közös jelenete alatt némileg meg-
eledkeznénk róla, hogy itt most egyfajta bohóc

színházat prezentálnak nekünk, Micu gyorsan
belebújtatja a kettőt egyetlen nagyméretű télika-
bátba.) Az apanemzedékből Csák György Ar-
gante-ja kopottas Chaplin-figura, keménykalap-
ban és két számmal rövidebb nadrágszárral. A
darab azért nincs előre lejátszva, mert valamivel
még hülyébb, mint Octave, a fia. Tarján Péter
Géronte-ja látszólag keményebb falat az ifjak-
nak, de csak annyiban, mint Leander nevű utód-
ja, azaz nem sok kell hozzá, hogy elpárologjon a
határozottsága, és belesétáljon Scapin hálójá-
ba. Nagyjelenetük, vagyis az ötszáz tallér kicsik-
landozása, az előadás egyik csúcspontja. A „de
mit keresett azon a gályán" ismétlőpasszust
Tarján új színekkel árnyalja. A főbohóc
Szilveszter maga: Puskás Tivadar szomorú
Auguste-ként jár-kel az előadásban, kirohan,
berohan, öngyilkosságot kísérelne meg
bűntudatában (de eláll tőle), gyilkosnak öltözik,
és Harley Davidsonon érkezik - vagy valami
olyasmin - hatalmas pilótaszemüvegben, ismétli
a többiek gesztusait, illetve a sajátjaival kíséri
azokat, mindezt lebiggyedő ajkakkal és
ősösztönös komédiáshajlammal. (A másik
ősbohóc: Czvetkó, már eddig sem túl egyoldalú
szerepkörét gazdagítva.)

Dan Micu, persze, nem elégszik meg a bohóc-
játékkal. Az áttételt egyrészt azok a gesztusok
jelentik, amelyek illemtudóan figyelmeztetnek,
hogy mennyire feledkezhetünk bele a látottakba.
A színészek alkalmanként a partitúrából olvas-
sák föl Moliére szövegét, kisebb megjegyzést té-

Kerenyi Imrének ezúttal sikerült létrehoznia
a Madách színházi Gesamtkunstwerket. A
nézőt egy jegy áráért igazán elhalmozzák:
kap drámát, operát, balettet és operettet
(a két utóbbiról egyébként a tánckar gon-
doskodik), s kap közös csomagolásban Bil-
dungs- és Boulevardtheatert. A néző pedig hálá-
san nyugtázza, hogy nagy színházi eseménynek
lehetett részese.

A finom és ártalmasnak igazán nem mondha-
tó megtévesztésről persze elsősorban az író, Pe-
ter Shaffer gondoskodott, aki a Black Comedy
meg a Ki után megy a nő? Ki megy a nő után?
című double billt követően ambiciózusabb
vállalkozásokban kezdte kamatoztatni nem
minden-napi színműírói ügyességét: a
mélypszichológiát

ve a szerzőre; Scapin és Géronte egyikjeleneté-
ben Géronte tévedésből korabeli kosztümben és
parókában jön be, hogy aztán kicserélje az ere-
deti jelmezére, és újra kezdjék a jelenetet. (Ez
utóbbi sötétszürke felöltő keménykalappal, a jó
szeműek örömére a kabátzseb hajtókájának
belsejében piros kockás béléssel.) Másrészt: to-
vább rétegezi a történetet Scapin alakja. Szta-
renki Pál Scapinje mértékkel vesz részt a bohóci-
ádában, különálló, némileg rezonőrszerű figura.
Rezignált beletörődéssel egyezik bele, hogy fur-
fangjaival rendbe tegye a helyzetet, bár vannak
pillanatok, mikor látnivalóan örömét leli benne. A
záróképben aztán - mikor jótékony kétségek
közt hagy minket, hogy a halálhíre kelt Scapin
jön-e vissza vagy az, aki játszotta -, nos, ebben
az utolsó képben föltartott mutató- és kisujjával
jelzi, hogy minek tart minket. Ez egyben valami
olyasmit is jelenthet: magatokon röhögtetek.

Olyan sokat egyébként nem röhögtünk. De
valamifajta derű mégiscsak eluralkodott rajtunk.
A valóság őrületén való felülemelkedés pillanat-
nyi, csalóka derűje.

Moliére: Scapin furfangjai (Arany János Színház Ka-
maraterem)
Fordította: Karinthy Ferenc. Díszlet, jelmez: Csík
György m. v. Rendezte: Dan Micu m. v.
Szereplők: Csák György, Tarján Péter, Czvetkó Sán-
dor, Bor Zoltán, Györgyi Anna, Kisfalvy Krisztina, Szta-
renki Pál, Puskák Tivadar, Fejes Rita, Sáfár Zoltán,
Kecskeméti Róbert, Kozma Attila.

szerelte ki szórakoztató lektűrdarabokban, rafi-
náltan hitetve el a naivabb nézőkkel, hogy súlyos
mondandókat, új megvilágosodásokat görget.
Mindezzel semmi baj; az igazság, ily élvezetes
mesterségbeli tudás esetén, a kritikusokra tarto-
zik, akik a nézőtéri többség örömét úgysem ront-
hatnák el, a gyanakvó kisebbség pedig bátran
fordulhat hozzájuk eligazításért.

Az Amadeus esetében a csábító mélylélektani
konfliktust - Salieri gyilkos féltékenységi komp-
lexusának a hatalmas dívánnyá lényegült szín-
padon történő analízisét - eleve kompromittálja
az, ami egyszersmind oly mérhetetlenül attrak-
tívvá is teszi: a direkt életrajzi jelleg. Soha még
nagy emberek dramatizált életrajza nem hozott
esztétikailag számottevő eredményt: az

S Z Á N T Ó J U D I T

MINDENT EGY HELYEN
PETER SHAFFER: AMADEUS


