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hederít, pedig meg kell(ene) fejteni, ha rosszul is,

de legalább következetesen. Mert nem elegendő

a vízfelszín alatt hancúrozni, és néha levegőért

felbukni. Az általános igazságok egyébként is

beleírattak a darabba, ennél többre volna szük-

ség. Igazi koncepció kellene, rendezett formába

öntött, egy irányba ható gondolategyüttes. A

Térszínház ezzel szemben csak azt tudja ponto-

san, mit nem akar; azt már kevésbé, hogy vajon

mit kellene tenni Major Tamás egész előadáson

átívelő keresztmarkolászása helyett. A Térszín-

házban a rivalda túl közel, a ragasztott bajusz le-

fittyen...

A rendező még saját ötleteit sem képes kibon-

tani, pedig ilyenek is vannak. Vitathatók, de lega-

lább következetesek. Orgon, miután megmutat-

ták neki Tartuffe valódi arcát, kikergeti a csalót a

házából. Tartuffe távozik, és vele megy egy szol-

ga is, aki egy, a későbbiekben fontos szerephez

jutó kazettát visz a hóna alatt. Semmi kétség,

Lőrinc az, Tartuffe kétszer említett, egyszer

meg-szólított szolgája. Később ugyanez az

ember tér vissza rendőr hadnagyként, mintegy

alátámasztva azt a hihetetlen mesét, hogy az

uralkodó valóban mindenre figyel, s íme, kémet

rendelt az országosan körözött szélhámos

mellé. Erre az apróságra alighanem csak én

figyeltem fel; a társulat talán színészhiány miatt

oldotta meg ilyen takarékosan a szereposztást.

Hasonló a helyzet a Lojális úr felbukkanásával, őt

a Tartuffe-öt játszó színész alakítja. Ez hihető,

hiszen a ki-ebrudalt csaló folytatja átejtéseit. Ám

ez az ötlet sem „játszik".

A Pernelle asszonyt alakító Zanotta Veronika

a szemét forgatja és rémisztően értetlen; Kovács

J. István (Orgon) énekel, felszínes, nem történik

vele semmi, számára az egész előadás puszta

cirkusz. Szamosvári Gyöngyvér (Elmira) megle-

pően méretes feleség, kétségkívül tud kívánatos

is lenni, csak ne dobálná folyvást aranyszőke ha-

ját. Szűcs Zsolt (Damis) leginkább jellegtelen.

Érsek-Csanádi Gyöngyi (Mariane) szereposztási

tévedés: nincsenek arcai, és mintha nem is

hallaná azt, amit Valér mond neki szerelmükről.

Daniss Andrásé (Valér) az este egyetlen őszinte

pillanata - leszámítva Kovács J. felszisszenését,

amikor majdnem kicsúszik alóla az asztal -:

megretten és végiggondolja az összes lehetősé-

get, amikor a veszekedési jelenetben Mariane a

fejéhez vágja: „És soha nem látjuk egymást."
Cléante az író szócsöve, mondják a tanköny-

vek, ám ebben az előadásban Nagy Zsolt pusz-
tán a szöveget darálja el. Strausz Tünde (Dorine)
nyelvel, ahogy a szolgálók rendesen szoktak a

Tartuffe című darabban, ám, hogy valójában ki ő,
nem tudjuk meg. Strausz Tündén lebuktathatók
a rendező elképzelései, ő ugyanis kínosan vég-
rehajtja az instrukciókat. Keze, Iába összegaba-
lyodik, így csinálhatták valaha az Itáliában csel-
lengő commedia dell'arte társulatok. Mutogat,

hajlong, pörög, forog, egyik keze itt, a másik lába

ott. Balázsi István Tartuffe szerepében kissé

olyan, mint Major lehetett annak idején, csak a

kereszt hiányzik a nyakából. Le is izzad becsü-

lettel, ám több nem történik vele. A rendőr had-

nagyot játszó Szél Péter van a legkönnyebb

helyzetben, de erről később.

A család ruhái is korunknak üzennek: Pernelle

asszony II. Erzsébet angol királynő magyar ki-

adású, liba... zöld hercig kalapjában pompázik;

Orgon (Kovács J. István), akár egy hamisítatlan

manager, elegáns szürke öltönyben, cipője, hó-

zentrágere, csokornyakkendője, sőt aktatáskája

is bordó. Első megjelenése után leteszi a táskái:

az asztalra, kinyitja, ekkor válik láthatóvá a tás-

kába applikált filléres Szűz Mária-kép, amelyhez:

Orgon egy kurtát imádkozik. Elmira (Szamosvári

Gyöngyvér) hosszú zöld ruhában, a mellrésznél

fekete csipkeberakással, alul fekete alapon fe-

hér pettyes selyembetoldással; Damis (Szűcs

Zsolt) sötétkék golfsapkában, tornacipőben;

zöld ingben, farmernadrágban, farmermellény-

ben legénykedik, Mariane (Érsek-Csanádi

Gyöngyi) kék cipőben, egyberészes fehér-kék:

kisnadrágos-hosszú kabátos ruhában szepeg-

szipog; Valér (Daniss András) rastaman hajko-

ronában, halvány almazöld ingben, fekete riad-

rágban, bordó övben és cipőben teszi a szépet..

Cléante (Nagy Zsolt) fekete garbópólóban és fe-

kete nadrágban, kötött mellénnyel igyekszik

öregebbnek tűnni Orgonnál, Dorine

(StrauszTünde) fekete pántos szoknyában,

narancssárga selyem felsőrészben nyelvel. És

itt ami korunk hő-se, Tartuffe (Balázs István)

fekete nadrágban, fehér ingben, szürke

nyaksálban, piros mellény-ben, amelynek

szívtájékára gondos kezek arany T betűt

hímeztek.
Nézem az előadást, és azon bosszankodom,

Hogy öt évvel a rendszervaltas után, immar
a második polgári demokratikusan vá-
lasztott kormány országlása idején Schil-
ler Don Carlosának előadása nem szölhat
a zsarnoki, diktatórikus hatalom s a sza-
badságvágy reménytelen, tragikus végű össze-
ütközéséről, az szinte bizonyos, feltéve, hogy a
teátrum nem akar múzeumként funkcionálni,
amely tevékenység azonban a színház lé-

vajon elolvasták-e a játszók a darabot, vagy csak

én nem értem, hogyan olvasták. Aztán rájövök,

hogy itt minden (direkt így folyik. Szántszándék-

kal olyan, amilyen. A tempót nem fogják vissza,

egyre magasabb fordulatszámon pörög az elő-

adás, csendek és felismerések gondosan ki-

gyomlálva. Mindenki harsány, meg- és felmutat.

Van „kiskiutasítás" éppúgy, mint „nagyrököny". A

játék gátlástalanul elszabadul a színpadon,

dáridózik a commedia dell'arte, aztán a második

felvonás végére már kupán is ver bennünket egy

„a.lulkidolgozott", kétségbeesés diktálta bur-

leszkjelenet, melynek lényege: a hite vesztett

család Tartuffe távozása után alkoholmámorba

menekül, és a színpadra bódorog egy hatliteres

whiskysüvegóriás, Dorine ebből itatja a kompá-

niát dzsesszzenére. A burleszk szürrealitásba

csap át.
A mindent elsöprő végben megjelenik Tar-

tuffe, hogy letartóztassa a családot, nyomában a
rendőr hadnagy hosszú fekete köpenyben. A kö-
peny váratlanul lehull, és ott áll előttünk teljes
testi valójában, comicsokban megszokott kék-

piros színeiben a megmentő, a mindent tudó, a
hitlakat felemelő, a lehetetlent nem ismerő, a vi-
lágok felett átrepülő, igen, Ő, Mr. Superman sze-
mélyesen. Szél Péter kiélvezi a közönség meg-
hökkenésének minden pillanatát, sőt a nyoma-
ték kedvéért meg is sétáltatja Superman-szere-
lésének piros selyemszárnyait. Hát igen, a mai
deusz eksz masina Batman, Superman vagy Obi
Van Kenobi, kinek mi tetszik.

Moliére: Tartuffe (Térszínház)
Fordította: Vas István. Jelmez:Zanotta Veronika. Ren-

dezte Bucz Hunor.
Szerelők: Zanotta Veronika, Kovács J. István,
Szamosvári Gyöngyvér, Szűcs Zsolt, Érsek-
Csanádi Gyöngyi, Daniss András, Nagy Zsolt,
Balázsi István, Strausz Tünde, Szél Péter.

nyegétől idegen, s idegen Gaál Erzsébet rende-
zői szemléletétől is. Akkor háta dráma mely gon-
dolatára, mozzanatára tehető a hangsúly
anélkül, hogy sérülne, hamisodna a mű egésze
(s ha sérül, ha torzul, baj-e, hiba-e) - ezek egy
1994-es szinrevitel, adott esetben a szolnoki,
legfontosabb kérdései. ra válasz ott a Szigligeti
Színház színpadán, markánsan,
következetesen, apró egyenetlenségekkel.

SZŰCS KATALIN

DON HAMLET
SCHILLER: DON CARLOS
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„Gondold, álarcosbálban mulatunk" - mond-

ja Carlos Posa márkinak, Fülöp király pedig

ugyancsak bábukat emleget, s a jelmezek és a

koreográfia - mert erősen koreografált az elő-

adás - mintha ehhez igazodnának: Benedek

Marinak a dráma korát idéző, de a formát gro-

teszken túlhangsúlyozó, a mozgást meghatáro-

zóan-korlátozóan stilizált ruháiban már-már ma-

Jelenet a Don Carlosból

rionettfigurákként jönnek-mennek, forgolódnak,

helyezkednek a szereplők, pontos rend szerint.

Az etikett szorítása itt nem a zsarnoki hatalom

megnyilvánulása, hanem az általános színlelé-

sé, képmutatásé, ami viszont szemlátomást nem

rendszerspecifikus sajátosság, inkább az aktu-

álpolitikai érdekek mentén működő mindenkori

realitás. Ennek megfelelően az előadás nem az

egyeduralmi rendszer kritikája - minek is volna

az -, hanem a hatalom megszerzéséért és meg-

tartásáért vívott politikai játszmáké. (És mert

megtartani legalább olyan nehéz a hatalmat,

mint megszerezni, Balkay Géza Fülöpjének

zsarnoki megnyilatkozásai - vannak már e

tárgyban is tapasztalataink - beleférnek ebbe

az értelmezésbe is.)

Ezt a felfogást erősítendő, némi dramaturgiai

beavatkozás is esett a drámán, aminek követ-

keztében az előadás végén például - szemben

a mű eredeti lezárásával, ahol is Carlos Erzsé-

bettel együtt lepleződik le és elbukik - nyitva

marad a kérdés, vajon az infáns megmenekül-e

a Fülöpnél is nagyobb hatalom, az inkvizíció kar-

mai közül, s egykor megválthatja-e majd a vilá-

got, betöltve hivatását, „egy új állam merész,

nagy álmainak" megvalósítását - ahogyan Posa

fogalmaz -, amelyben „Legyen újra / A polgár,

ami volt, a koronának / A célja - s meg ne

kösse más, csupán / Testvéreinek éppoly szent

joga.,, (Csupán a korona helyettesítendő be, s

mindjárt a demokrácia gyönyörű hitvallásává vá-

lik az előadásnak ez a - számomra - egyik

kulcsmondata.) Már-már optimistának volna

mondható e végkicsengés, ha odáig nem ke-

rülne idézőjelek közé minden Árvai György

zsarnoki pózokat támogató díszletelemei, illetve

a már említett stilizációk által vagy az időnként

megszólaló Verdi-opera felhasználásával,

amelynek nagy áriáiba, kettőseibe olykor a sze-

replők maguk is beletátognak, megakasztva dia-

lógust és cselekményt. Ez utóbbi mozzanat az,

ami tán túlságnak tetszik, ámbár kétségtelenül

alkalmas arra, hogy a színpadi játék világának

homogenizálása tökéletes legyen. Ezáltal

ugyanis az elveivel, szándékaival a képmutató

nagy egészből erkölcsileg kimagasló Posa,

Carlos, de még Fülöp magatartása, tartása is

veszít a maga romantikus pátoszából,

emelkedettségéből. Gaál Erzsébet színpadi vilá-

ga nem osztható jókra és rosszakra, nem kétpó-

lusú, inkább egynemű, amelyben az árnyalato-

Balkay Géza (Fülöp király) (Szilágyi Lenke fel-
vételei)
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kat az erős, markáns effektusok helyettesítik.
Eboli hercegnő (Czifra Krisztina) vétkének jóvá-
tehetetlensége, a visszafordíthatatlanság érzé-
se például nem átélhető, aminthogy Erzsébet
(Csarnóy Zsuzsanna) kiszolgáltatottságát is in-
kább csilingelő hajasbabát idéző külleme, majd a
lecsupaszított abroncsszoknya hivatott eljátszani
(gyermeke megnagyobbított másaként); a
motívumok kibontásával, árnyalásával nem pe-
pecsel az előadás (nem tekinti feladatának).
Pontosan kidolgozottak, megkomponáltak vi-
szont azok a hatáselemek, amelyek árnyalatok
híján nem folyamatot, hanem állapotokat s vég-
eredményeket láttatnak, sokszor a külső meg-
nyilvánulás és a belső tartalom kontrasztját is le-
leplezve. A szigorú udvari etikett dühöngése kö-
zepette a háttérben szoknyájukat egyértelműen
emelgetve bókolnak tánc közben a hölgyek lo-
vagjaiknak, de Eboli, Alba (ifj. Újlaky László) és
Domingo atya (Vasvári Csaba) összeesküvésé-
nek koreográfiája sem hagy kétséget a köztük lé-
vő viszonyok s a bennük munkáló motívumok
felől.

A belső tartalmak ilyetén kivetítését szolgáló
megoldások, kissé szájbarágósnak is mondha-
tók, ám attraktivitásuk, a szószínháztól való
elrugaszkodásuk kétségtelenül hatásos (a
nézőtéren ülő diákok reagálása is ezt látszik
igazolni). És van még egy fontos pozitívuma a
színpadi világ e stilizált homogenitásának: a
szakmai előzményeit tekintve meglehetősen
heterogén, újjá-alakult társulat első
bemutatójaként, megelőzve és megelőlegezve
az összecsiszolódás folyamatát,
összességében egységes előadás létre-hozását
tette lehetővé, amelyben Groszmann Péter
eljátszhatja Don Hamletet, egy a kizökkent
világgal ki tudja, majdan mit kezdő kamaszt (a
Hamlet-reminiszcencia a dráma alapján teljesen
indokolt); amelyben Horváth Lajos Ottó Posája
tökéletes Horatio - és mert nagyon emberi, az ő
esetében a legzavaróbb tán a távolságtartás
már említett, play-backkel megoldott formája,
játéka ugyanis egy „átélhető" előadásban is
hiteles lehetne -; s amelyben Balkay Géza
Fülöpje nem-csak koncepcionálisan, a király
tisztánlátásának, politikusi formátumának
megfelelően tud meghatározóvá válni, hanem
saját színészi formátuma okán is.

Friedrich Schiller: Don Carlos (szolnoki Szigligeti
Színház)
Fordította: Vas István. Díszlettervező: Árvai György m.
v. Jelmeztervező: Benedek Mari m. v. Dramaturg: Un-
gár Juli. Rendezőasszisztens: Czeizel Gábor. Rende-
ző: Gaál Erzsébet.
Szereplők: Balkay Géza, Csarnóy Zsuzsanna, Grosz-
mann Péter, Horváth Lajos Ottó, Czifra Krisztina, Do-
bos Ildikó, ifj. Újlaky László, Vasvári Csaba, Árva Lász-
ló, Várnai Szilárd, Bakos Éva, Kéner Gabriella, Csatári
Éva, Magyar Tivadar, László Sándor, Czakó Jenő, Pi-
cikász Elena, Kiss Kitty.

Jó két évvel a veszprémi siker után Mácsai
Pál ismét színre vitte a Macskajátékot.
Még egyszer aratni ugyanarról a vetésről?
Nem ilyen egyszerű. Macskajátékot (ez
most már köznyelvi szó, címként idézőjel-be
tenni avagy kurziválni sem érdemes) csak ott
lehet és csak ott ésszerű játszani, ahol van két
nagyszerű színésznő, de inkább négy vagy még
inkább öt. Amelyik színházban ez együtt meg-
adatik, oda bevihető a darab.

Nem hiszem, hogy a két év alatt új elem lépett
volna be abba az érzékeny kapcsolatrendszer-
be, melyet az emlékek, a generiációk és az öreg-
séghez való mai viszonyunk alapján teremtett
Mácsai, s ami ott, Veszprémben, hála Dobos Ildii-
kó, Kakuts Ágnes és Jónás Rita játékának, jól is
funkcionált.

Tábori Nóra (Orbánné) és Börcsök Enikő
(Egérke)

Ha egy ember szerelméről, időskori vágyairól,
magányosságáról, kihűlő kapcsolatairól és vál-
toztathatatlan idetartozásáról van szó: Orbán
Béláné a Csatárka utcából lesz a kínálkozó pél-
da. Aki habozás nélkül lehazudja a csillagos eget
is a tejcsarnokban (emlékszünk még az intéz-
ményre?) vagy a társbérlőknek (ugyancsak), de
kikéri magának, ha például valaki azt hiszi, hogy
Pesten nincs nagyméretű taxi. A hetvenes évek
elejének túlélni igyekvő, megható és nevetsé-
ges, kisszerű Kelet-Európája ez, és zsigerien mi
is egy kicsit Orbánnék vagyunk.

Végül is jó, ha egy kissé kényelmes is, hogy
egy művel be lehet mutatni, min mentek itt ke-
resztül emberek.

Mácsai most szűkítette a teret: kiemelt pódiu-
mon játszatja el, mintegy kamaraoperaként azt,
ami néhány hét leforgása alatt egy bérház két la-
kásában, illetve egy környékbeli presszóban
zaj-lik. „Sűrített" lakás ez, nem érzékelteti az
egykori polgári otthon leválasztásokból adódó
zegzuga-

BUDAI KATALIN

ORBÁNNÉ -ÖRÖK
ÖRKENY ISTVÁN: MACSKAJÁTÉK


