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T A R J Á N TAMÁS

A kortyolgatás tárgya a talányosságától füg-
getlenül közkedvelt asszonyregulázó
Shakespeare-komédia, nedűje a ser. A
keretjáték megőrzésével, az egész szín-
házteremre való, fejkapkodtató kiterjesztésével
nem indul rosszul a dolog: a sohasem unalmas
rendező, Csizmadia Tibor megint kitalált valamit.
A Jékely-fordításból Huncfutnak is-mert (egykor
Lévay József magyarításában a Ravaszdi Kristóf
nevet viselő) mihaszna üstfoltozó, Selyma Kristóf
Márton László új szövegében is derekasan leissza
magát, de aztán nem tűnik el a csalafintán az ő
megtévesztésére prezentált színjátékból. A
nézőtéri széksorok fölé ácsolt palló rozoga hátsó
páholyféléhez vezet, ahonnan a becsapott lump,
a kedvesének ígérkező langaléta és az egész
beugratást szervező Lord szemmel követhetik
Katalin és Petruccio kutya-macska marakodását,
amit egy trupp ad elő.

Ha a kétórás szemlélődésnek funkciója lenne,
ha gyanítanánk hogy ezek a színészek majd
mennek tovább, és ha az kell, az
Egérfogójelenetet játsszák az újdonsült dán
királynak, ha a makranc megtörése a
fölényeskedő erőszakon kívül fájdalmas,
szkeptikus tartalmakkal is bírna, a rendező csatát
nyerne. Sajna a sohasem unalmas Csizmadia
Tibor ismét előhord egy pár jó öt-letet, aztán
ismét vagy szétszórja, vagy makacsul túlerőlteti
őket. Ettől még a (diák)közönség örvendezhet
férfi és nő nagyszabású csetepatéján (és nem
baj, ha olyan kulturált közbeszólásokkal,
drukkolással követi a spektákulumot, mint tette
ezt nyilván az évszázadokkal ezelőtti sereglet. Az
általam látott évad végi esten csak egy hang
javasolta a kezdet kezdetén, hogy Petrucciónak jól
meg kellene kummantania Katát. - Akkor nem
lenne darab - felelte erre egy tizen-éves
esztéta).

Kezdjük a keretjáték üldögélőivel. Kocsó Gábor
m. v. mindent megtesz, a koncepció jogossá-gát
bizonyítandó. Hajlong, kacag, közbekotyog - nem
pusztán „az 1594-es anonym kiadás szövegei"
alapján -, együttél a neki nagyrészt háttal ülő
közönséggel. Mégis látszik, hogy az egészet
csak csinálja, holott ő A makrancos hölgy-

Ungvári István (Tranio), Dózsa Zoltán (Grumio) és
Derzsi János (Petruccio)

ben nem színész; ő Selyma Kristóf. Sörét úgy
kortyolgatja, hogy lehetőleg kitartson felvonás-
végig. Sok energia, derekasan elpocsékolva.
Ficzere Béla mint gyönyörű hölgy - némi utalás-
sal a Shakespeare-kor nőt játszó fiúszínészeire, s
nem egészen ok nélkül a Budapesti Kamara-
színház egyik fiatal színművésznőjének maszkí-
rozva, tehát kétszeresen is ironizálva - tized-
ennyire sem hajlandó. Egy-egy perctől eltekintve
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átóti Zoltán (Lucentio), Rudolf Teréz (Bianca)
s Jakab Csaba (Hortensio) (Koncz Zsuzsa fel-
ételei)

tunatkozza az előadást és az előadásbeli elő-
dást. Safranek Károly vésztjósló ülésmóddal
öjtöli ki a passzív heverés hosszú perceit.
mi-kor aztán alkalmi színészként
elekeveredik a saját maga szervezte
igalomba, mértékvesztő poentírozással és
dőhúzással vesz elégtételt a Lord tervszerű -
isz saját maga tervezte! - mellőztetéséért.
A keretjátékot elhagyó bemutatók általában
egszabadulnak attól a gondtól, hogy nem élet,
anem játszás jelenik meg a színen. Csizmadia
römmel hozta vissza a játszást mint életet. A
ord megfizette csepűrágók olykor amolyan ma
ste improvizálunk hangulatot teremtenek (a
remier jócskán a Katona József Színház
irandellója előtt volta Józsefvárosban),

endező- és öncsúfolásra, kedves privát tréfákra
s futja lendületükből - ám semmi több. Lábas
oltán függöny- és pokróchuzogatós (és egy
icsit ugyan-csak Globe-izáló) díszlete amúgyis
észtet az aprózó, szaggatott, újrekezdő, ív
élküli, kacsingatós játékmódra. A tökéletesen
ét nélküli, magára a történetre is fittyet hányó
lszínjátszásban Kránitz Lajos jár az élen, aki
adikálisan nem csinál semmit ott, ahol a
sinálás, a bohó erőlködés az úr. Termetével,
lőrehajlásaival időnként előnyösen betölti a

átéktér fölösleges felső szintjét, ahol gunnyadt
uzsikusok darvadoznak.
Egri Kati (Katalin) és Derzsi János (Petruccio)

ettősében szakmailag nincs kivetnivaló. Miért
e fogadhatnánk el, hogy a kényes és művelt
űzrőlpattant a divatozással nem vádolható rusz-
ikus férfinak, a föld fiának hódol be? Derzsi ma-
a a tűz; örökégő. Egri pedig ideális hevülő. Sze

relmi csatájuknak, a „ki hordja a nadrágot?" pár-
viadalnak azonban szintén nincs tétje. A férfi
egyre jobban szorongatja a nőt, hogy végül tor-
kon ragadva oltár elé cipelje, a torok gazdájának
fulladozó örömére. Minden rendben, minden jó,
ha a vége jó: ez a Petruccio majd naponta eltán-
gálja asszonyát, amíg asszonya nem főz neki
egy kis csalmatot. Valószínű, hogy a vígjáték ál-
talános kedélyességébe Csizmadia ezt a söté-
tebb pszicholigikumot akarta belevinni, s ez itt-
ott benne is van - akár a színészek Schäffer Ju-
dit remek-tarka bohócjelmezeiben.

Miért lett a Petruchiónak ismert figurából Pet-
ruccio? Az újatkereséséről, filológiai iskolázott-
ságáról nevezetes Csizmadia-Márton alkotó-
páros az olasz eredetű mese itáliai csengését
adta vissza. A ch Shakespeare-nél, az angolban
cs-ként szolgált. Az új tolmácsolás fő erénye
nem a betű- vagy a névmódosítás. Más történt,
mint hogy Huncfutból Selyma lett. Mártonnak ez
igen jó fordítása, a modernizálás túlzásai nélkül,
és rengeteg szellemes ikerítő szójátékkal. A va-

Örkény a Tótékat forgószínpadra szánta, azon
négy-öt helyszín aprólékos miliő-díszletében is
zökkenőmentesen le lehet bonyolítani az
előadást. Ha azonban stúdióban vagy olyan
színházban játsszák a

lóságosan vagy csupán hangalakjuk szerint azo-
nos tövű szavak libbenő, perdülő tánca, önríme
alkalmas annak kifejezésére, hogy az ég és a
föld: Katalin és Petruccio is egymásnak össze-
csengése. Egymásnak vannak teremtve - hisz
oly kibékíthetetlenül különböznek.

A második rész közepe, vége felé fölsejlik, mi-
lyen lehetne ez az előadás, ha a keretjáték tény-
leg körülvenné, és nem pusztán fityegne rajta. A
kifejlet visszalopja a kezdés élénkségét, noha
olyan viharok, kacagásorkánok most már nem
kerekednek, mint az első percekben, amikor a
széksorok közt folyt a kergetőzés. A makrancos
hölgy szépen belebékül abba az enyhén búbá-
natos, nosztalgikus, mégis fénylő záróképbe,
amelyet a házassággal végződő Shakespeare-
vígjátékok századvégi színpadán egy ideje meg-
szokhattunk. Ám mert ez csak színház, és Sely-
ma Kristófnak a való életbe való visszazöttyené-
sével a figura iránti csekély érdeklődésünk is
elvész, Kata és Petruccio helyén két, szerepét
bevégzett színészt látunk. Legföljebb azért ag-
gódhatunk, hogy kis társulatuk kap-e fizetséget,
vacsorát, sert egy szomszéd Lordnál is holnap
vagy holnapután.

A Katák és Petrucciók egyébként hemzsegtek
a Kálvária téren. A büfés üvegballonjában a szü-
netre vészesen fogyni kezdett a narancslé, s
öröm volt nézni, ahogy az általában élelmesebb
bakfis Katák kipüfölték a sorban málén tolakodni
igyekvő szakközépiskolás Petrucciókat.
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darabot, ahol nincs forgószínpad, naturaliszti-
kus színpadkép helyett a díszlettervezőnek kell
kitalálnia egy általános vagy absztrakt teret. A
szöveg viszont, látszólagos abszurditása ellené-
re, csakis realisztikus környezetben képes meg-
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