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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.

William Shakespeare: A makrancos hölgy (Budapesti
Kamaraszínház)
Fordította: Márton László. A fordító konzultánsa:
Rozsnyik László. Dramaturg: Almási Tóth András.
Díszlet: Lábas Zoltán. Jelmez: Schäffer Judit. Zene:
Darvas Ferenc. Asszisztens: Kaskó Erzsébet.
Rendező: Csizmadia Tibor.
Szereplők: Safranek Károly, Kocsó Gábor m. v.,
Kránitz Lajos, Hável László, Rátóti Zoltán, Derzsi
János, Kölgyesi György, Jakab Csaba, Ungvári
István, lllyés Barna, Dózsa Zoltán, Harangozó
György, Holl János, Egri Kati, Rudolf Teréz, Szilágyi
Zsuzsa, Ficzere Béla.

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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szólalni, a kor, a helyszín és pár már-már szim-
bólumértékű kellék kiiktathatatlan része az elő-
adásnak. A szcenika tehát ebben az esetben
nemcsak technikai, hanem stiláris kérdés is.

A kaposvári előadás rendezője és díszletter-
vezője, Znamenák István a realisztikus miliő-
díszlet mellett döntött, és mellé a forgószínpadi
„átdíszítések" gyorsaságát produkáló szcenikai
rendszert próbált kitalálni. A nála megszokott pa-
ravánszerű kulisszák mozgatásával igen jól
zsonglőrködik, miközben a félvakká maszkíro-
zott Postás (Ottlik Ádám) a függöny előtt elhörgi
siralmasan mulatságos „egyperceseit". Később
ugyan a nagy csiki-csukiban egy kredenc a pit-
varba keveredik, egészében véve azonban a
technika igen jól működik. Sőt túl jól: Znamenák
oly nagy hangsúlyt helyez a korfestő atmoszféra
megteremtésére, hogy maga a történet majd-
hogynem vidéki zsánerképek füzérévé lazul. A
kezdőképben a falu népe Tóték rádiója köré se-
reglik, hogy meghallgassa a napi uszító beszé-
det, és végigácsoroga a Himnuszt; az antennát
szorongató Postás egy sámlin állva nyújtózkodik
az ég felé, hogy jobb legyen a vétel. Az elegáns
Őrnagy egy pökhendi ölebbel érkezik a körvadá-
szatra. Tótéknál a veranda ablakában kovászos
uborkák érnek egy jókora dunsztosüvegben,
Mariska rácsap a levelet fogalmazó Ágika balke-
zére, mondván: „Szebbik kezeddel I" A helyszínt,
a korszakot, a karaktereket szellemesen jellemző
ötletek garmadája közt azonban többnyire el-
sikkad a lényeg.

A történetet két markáns, a környezetét a
saját igényei szerint alakító lény
dominanciaharca tarthatja mozgásban, ám sem
Szula László Tót-ja, sem Kelemen József
Őrnagya nem elég önelvű és súlyos
személyiség. Szula hajlott testartással és
bamba tekintettel, Kelemen szögletes, hirtelen
mozdulatokkal és harsánysággal igyekszik
hozni a maga figuráját, de ezt a stilizáló já-
tékmodort nem hevíti át a tipizálást árnyaló sze-
mélyes hitelesség. Alakításuk egysíkúsága azért
is szembeötlő, mert mellettük a magával ragadó-
an intenzív Börcsök Enikő intelligensen és
színesen mutatja meg Mariska butaságát és
szürkeségét. Játékával fényesen igazolja azt a
színházi paradoxont, hogy a legszimplább
életjelenség felidézése is lehet izgalmasan
komplex a színpadon. (Börcsökkel kapcsolatban
csupán azon sajnálkozhatunk, hogy immáron
megfáradt család-anyákat játszik nagyszerűen,
míg két éve még ugyanilyen autentikus Júlia
volt.)

Znamenák tavaly már készített egy stúdióelő-
adást ugyanezzel a csapattal, ám a Woyzecket
könnyű volt kiosztania a jórészt harminc alatti
színészek között. Most azonban Szula és
Kelemen is túl fiatalnak bizonyul ezekhez a
szerepekhez. Tót már túlvan az első lázadás
korszakán, amikor a hátsó felét mutatta annak a
„csöpp, kis aranyos Viktor Emánuelnek", azóta
megállapo-

Czintos József (Tót), Kovács Lajos (Őrnagy),
Zborovszky Andrea (Ágika) és Kovács Éva
(Tót-né) a szatmárnémeti előadásban
(Barabás Zsolt felvétele)

dott, de viselkedésében még őrzi hajdani viharos
temperamentumának nyomait. Szulának viszont
göthösnek és savanyúnak kell lennie, hogy hoz-
záöregedjen a szerephez, ezzel viszont valószí-
nűtlenné teszi figurája múltját és jövőjét: a
lázadást. A rendező ezért a megnyíló hátsó
falon be-ömlő fényözönben hozatja be Tótot a
gyilkosság után, s ezzel a „hőstett" a
vágyteljesítő hallucinációk birodalmába
transzponálódik.

Kaposvárott tehát a végig funkcionális díszlet
az előadás végén elvont elemmé változik; a
Szatmárnémeti Északi Színház előadása is egy

metaforikus képpel zárul. A színpad mélyén álló
szobányi doboz fém tolóajtajait kihúzzák, a belő-
le induló pallókat ráhajtják, így Tóték háza va-
gonná változik, amint a mozgást érzékeltető vil-
lanófényben, zakatolás és szirénazúgás köze-
pette robog a semmibe. A díszlettervező, Dobre-
Kothay Judit valószínűleg ebből az ötletből
kiindulva vezette le a konkrét helyszínek
díszletterveit. A dobozban van Tóték és Cipriani
háza, a paplak és az állomás. Egy idő után a
doboz előtti teret is bebútorozzák, de innen - az
így is épp eléggé elhúzódó átdíszítések miatt -
Tóték holmijait a színváltozások során sem
viszik ki. A biciklis Postás a komódok és
asztalok között szlalomozva érkezik, míg a
behúzott vasajtók mögött átrendezik a
berendezést. A látványt az is ellent-mondásossá
teszi, hogy a darab szereplői egy naiv freskó
modorában vannak a tolóajtókra rá-
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örcsök Enikő (Tótné), Szula László (Tót), Ve-
ess Dóra (Ágika) és Kelemen József (Őrnagy) a
aposvári előadásban (Simara-fotó)

ingálva. Az egyes elemekben megnyilvánuló
bsztraháló szándék ellentmondásba kerül az
lőadás lebonyolításához feltétlenül szükséges
raktikus tényezőkkel. A kaposvári előadással
llentétben itt a játék kerete zavaros, míg maga
történet interpretációja egységesebb és végig-

ondoltabb.
Kovács Lajos alakításában az Őrnagy már

sak életfunkcióiban hasonlít emberhez, gondo-
ataiból tökéletesen hiányzik a szubjektív elem,
rzelmei pedig nincsenek, legfeljebb - jó vagy
ossz - kedve. Nem tervszerű taktikát követve
öri meg Tótot, hanem a belétáplált militáns
zellem belső parancsára végzi el szinte motori-
usan a „kiképzést". Fogalma sincs arról, hogy
ombol, így aztán némiképp szánalomra méltó,
mikor sugárzó arccal visszatér az ő kedves Tót-

ához, aki néhány perc múlva a mályváknál
négy egyforma darabba" szeleteli.

Sajnálatunkra persze leginkább Tót érdemes,
isz Örkény rajta szemlélteti a lelki terror külön-
öző technikáit. Czintos József alakításában Tót
lyan, mint egy elkábított áldozati bika, amit ki-
ángatnak a pocsolyájából, felpántlikáznak, az-
án az oltárhoz vonszolnak, ahol végre feleszmél
s felökleli a fenyegető bálványt. A játék kegyet-

ensége abból fakad, hogy aki ehhez az áldozat-
oz megmosdatja és felöltözteti, az saját lánya
s felesége. Mariska (Kovács Éva) a fiáért, Ágika
Zborovszky Andrea) az Őrnagy kegyeiért zsa-
olja ki tőle állati türelmét és bagatellizálja

megalázottságát. A rendező, Árkosi Árpád az el-
ső felvonásban plasztikus képekben komponálja
meg a családban végbemenő lassú eróziót, a
második felvonásban azonban, ahol a darab kis-
sé epikussá válik (a kaposváriak ki is hagyták
Cipriani professzor jelenetét), egyre nehezeb-
ben tartja fenn a feszültséget. Itt már öncélúvá
válik a Postás (Rappert Gábor) szerepeltetése,
aki minden jelenet végén bekerekezik, hogy né-
majátékkal vagy elnyújtott narrációval töltse ki az
átdíszítésekkel elkallódó időt.

Lengedeznek a világoskék és fehér selymek
Mária húsból-vérből való álszobrán; Glória
(Palásthy Bea) áll Szűz Máriaként az oltáron.
Hitet tápláló csodás jeleket ad - csodautánzatot
játszik el egy valódi csodákat nélkülöző korban.
Ám hogy az álcsoda valósnak hasson - hogy
nézőként elfogadjuk: meggyőzi a hívőket -,
látnunk kellene a merev „kőszobrot" és a kiemelt
pillanatokat, amikor a kő életre kel. Ha a
mozdulatlanság és a mozgás ha-tára
összemosódik, súlytalanná válik a jelenet -
hacsak nem azt akarják megmutatni: bár min-

A játék akkor vesz új lendületet, mikor a zsi-
nórpadlásról aláereszkedik a kerti budi, hogy
groteszk deus ex machinaként kis híján mindent
megoldjon. A közös vizelés eufóriájában a grá-
nátok, a csipogók, az éjszakai bevetések és az
éjszakai dobozolások nyomtalanul felszívódnak
az emlékezetben. Tót és az Őrnagy sörrel a ke-
zükben ücsörögnek a latrinán és énekelik a Gau-
deamus igiturt. Egy régi-régi nótát diákkorukból,
amikor még nem ültek naphosszat az aknatűz-
ben, vagy nem kellett zseblámpát szopogatniuk,
és nem volt vakolatlan fal a fejükben, amely min-
dig rájuk akar omlani. Mindig, kivéve ezeket a
pillanatokat, amikor nem kell rettegni, amikor
olyan megnyugtatóan közeli, pici és primitív
minden. Aztán a pillanat varázsa eloszlik, és az
egyik megöli a másikat. Ez amazt vagy az
emezt. Mi-ért? Amíg nincs válasz, van okunk
rettegni nekünk is.

Örkény István: Tóték (Szatmárnémeti Északi Színház)
Díszlet: Dobre-Kóthay Judit. Segédrendező: Kulcsár
Edit. Rendezte: Árkosi Árpád m. v.
Szereplők: Kovács Lajos m. v., Czintos József, Ko-
vács Éva, Zborovszky Andrea, Rappert Gábor, András
Gyula, Fülöp Zoltán, Lőrincz Ágnes, Bessenyei István,
Tóth-Páll Miklós, Angel József, Bessenyei lstvánka.

Örkény István: Tóték (kaposvári Csiky Gergely
Szín-ház)
Díszlet: Znamenák István. Jelmez: Libor Katalin.
Rendezte: Znamenák István
Szereplők: Szula László, Börcsök Enikő, Veress Dóra,
Kelemen József, Ottlik Ádám, Törköly Levente, Nagy
Zoltán, Gráf Csilla, Szűcs Zoltán, Kuti László, Pál Ti-
bor, Lecsó Péter.

denki látva látja a csalást, de mert az igazságnál
jobban áhítják a hitet, szemet húnynak a hazug-
ság fölött. Ám mivel az előadás nem sugall efféle
értelmezést, a jelenet a szöveg meggyőző erő
nélküli illusztrációja marad. Apró részlet, mégis
árulkodik az előadásról, melyet többnyire ugyan-
ez az illusztrativitás jellemez.

Marinkovićnak, a kortárs horvát irodalom ve-
zető alakjának 1955-ből való drámája nem re-
mekmű, de sokat ígérő színpadi alapanyag. A
darab a középkori mirákulumok fordítottja: tanul-
ságos történet az egyház kebelébe megtért,

DÖMÖTÖR ADRIENNE

ERŐTLEN PARABOLA
RANKO MARINKOVIĆ: GLÓRIA


