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őpróbáján) egyszer csak ott lenne a kínálkozó
ehetőség. Nem úgy a rendező, Máté Gábor, aki
a már a világnak csak tükörcserepeket mutat-
at - ámbár a világ elviselhetőségének mérté-
éből azért Ros és Guil reflexiói által több is
rzékeltethető volna -, színésztársaival, Végvári
amással, Szacsvay Lászlóval, Takátsy Péter-

el, Tímár Andorral, Debreczeny Csabával
gyütt legalább maga is belenéz egy ilyen cse-
épbe, amolyan filozofikus beavató színházi jel-
eggel, nem kis élvezetet szerezve a publikum-
ak. S ez a mindig hálás „színház a színházban"
elyzet most különös súlyt kap a viszonyulási
ontként immár nem létező Hamlet megszűnése
ltal, amely előadás nem pusztán a kronológiai
lsőség okán s a Stoppard-mű alapjaként szol-
álhatott viszonyulási pontként, hanem mint a

assan világosodik ki a szín. Először a szín-
pad bal térfelén üldögélő kedves kis
oroszlán válik kivehetővé, majd egy ba-
lusztrádos kőkorlát messzeségbe vesző
perspektívája; a korlát első eleme „igazi",

lasztikus, a többi festett kép. A díszletelemre
őlve szárnyas férfi áll, nekünk háttal. Ismerős a
ompozíció: a szürrealista festészet egyik meg-
atározó alakjának, René Magritte-nak a Hon-

ágy című festménye mint parafrázis elevenedik
eg. Végül felfedezhetők az oldaltakarásokon

évő képek is, amelyek szintén Magritte-motívu-
okat idéznek. Elhal Melis László csúfondáros

angulatú zenéje, a férfi felénk fordul: Durandar-
e, a varázsló. Borostás, öltönyös figura, akiben
gy csöpp varázserő sem fedezhető fel, inkább
sörtölődő, elégedetlen ember, aki a viszonyo-
at, az emberi nem hibáit ostorozza, s egy külö-
ös történetet ígér. Szónoklatát a kis oroszlán
lénk gesztusokkal kíséri, hol helyesli Durandarte
egállapításait, hol rosszallását fejezi ki miattuk.
Radnóti Miklós Színház Gozzi-előadásában a

özönséget megszólító, darabkezdő monológ
gy szituációba kerül és groteszk dialógussá válik.

Az ígért történet újabb képző- és színházmű-
észeti utalásokkal indul. Mintha egy Botticelli-
pigon Primavera-képe elevenedne meg: há-
om, lenge-lebbenő ruhájú lány összefogódz-
odva táncol. Öltönyös, keménykalapos férfiak

klasszikus tükörmetaforával és az azt demonst-
ráló egérfogó-jelenettel megfogalmazott művé-
szetfilozófiai alapkérdésre önnön minőségével,
koherens világképével adott válasz. Jó, hogy
legalább így, az utalás szintjén, a fonák felidéz-
hető színeként tovább élhet.

Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott
(Kamra)
Fordította Vas István. Díszlet: Khell Csörsz m. v. Jel-
mez: Szakács Györgyi m. v. Zene: Sáry László. Moz-
gás: Stohl András. Rendezte: Máté Gábor.
Szereplők: Tóth József, Bán János, Végvári Tamás,
Takátsy Péter, Szacsvay László, Debreczeny Csa-
ba, Reinhardt István m. v., Tímár Andor, Szabó Győ-
ző, Huszárik Kata, Téri Tibor, Borbély Vali m. v., Bi-
kácsy Gergely m. v., Takács Ferenc m. v., Máté Lajos
m. v.

tűnnek fel, és megkezdődik A szarvaskirály bo-
nyodalmának exponálása, amely Gozzinál
csupán egy lazzo vázlata. Itt a jelenet stilizált: a
férfiak szögletes mozdulatokkal, nem termé-
szetes beszédmodorban vallják meg félelmeiket
és vágyaikat, okosítják ki a hozzájuk tartozó
leányzókat. A férfiak viselkedésében a
commedia dell'arte és az expresszionizmus
stílusjegyei keverednek, amelyek élesen
különböznek a nők álomszerű légiességből és
kiismerhetetlenségből elegyített játékmódjától. A
képi világ egyre szürreálisabb: a táncoló lányok
és a keménykalapos urak Magritte A befejezett
csokor című képéről léptek le, a drámában
kulcsszerepet játszó hazugságjelzőkészülék
önálló életet élő Magritte-képnek tűnik, a
második részben feltűnő urak tömege A szüret
hónapját idézi, illetve a király karosszéke olyan,
mintha egy kalapos személy öle lenne, melle
helyén madarakkal benépesített kalickával.
(Lásd Magritte: Terapeuta)

Nyilvánvaló, hogy Deák Krisztina A
szarvaskirályban egy stíljáték lehetőségét látta
meg, s elő-adásában ezt igyekezett
megvalósítani. De ez az előadásnak csak az
egyik rétege. A másika dráma tulajdonképpeni
alapproblémájának kibontása, amely az emberi
én megkettőződésének variációira épül.

Gozzi tragikomikus meséiben farce-ok és fan-
tasztikus történetek keverednek, s a drámai ese

ményeket meghatározó titkok felfedésének vég-
zetes következményei lesznek. A szarvaskirály-
ban ez a titok: varázsige segítségével az ember
képes lehet egy halott testébe bújni, s annak ké-
pében tovább élni. A titkot Deramo király - aki
azt a lányt választja feleségül, akit minisztere,
Dadri is szeret -- éppen vetélytársának árulja el,
aki él is a lehetőséggel, és megöli a királyt, hogy
maga lépjen fel uralkodója képében a közéletben
is meg Deramo hitvesénél, szerelménél, Angelá-
nál is. A személyiségcsere eredménye: egyéni
tragédiák, újabb gyilkosságok, kegyetlenkedé-
sek.

A darab mai színre vivőinek mérlegelniük kell,
hogy interpretációjukban mennyi legyen a me-
sés, varázslatos elem s mennyi a pszichológia. A
modern lélektan meglehetős mélységű ismere-
tekkel rendelkezik a skizofréniáról, ezek konkré-
tan megjelennek a szerepváltásokban, ugyan-
akkor e szerepváltások társadalmi következmé-
nyei asszociatív módon vonatkoztathatók a kor
viszonyaira is. Ez a kettősség gyakran úgy feje-
ződik ki, hogy a rendezők megváltoztatják a da-
rab végkicsengését - azaz nincs happy ending -,
illetve direkt utalásokat tesznek az adott politikai
helyzetre. Például a Katona József Színház Jiři
Menzel rendezte előadásában a varázsló nem
avatkozott bele az események menetébe, ezért
Deramo halott maradt, s tovább uralkodott a
gonosz. Vagy a besztercebányai bábszínház
nyolcvanas évek elején bemutatott kitűnő adap-
tációjában minden szereplő áldozatul esett a ha-
talomváltó uralkodók vérengzéseinek - az utalás
egyszerre szólt a vérbe fojtott prágai tavaszról
meg a '81-es lengyel eseményekről. A nyír-
egyházi előadásban, Lendvai Zoltán emlékeze-
tes bemutatkozó rendezésében is végképp Dadri
lesz a helyzet ura - miután a meghódított An-
gelával távozik, csak halottak maradnak a szí-
nen, még a varázsió is gyilkosság áldozatává
válik.

A Radnóti Színház előadásából hiányoznak a
közvetlen politikai utalások, úgy tűnik, semmi
nem indokolja őket. A konfliktusokat okozó pszi-
chológiai jelenség ábrázolása viszont árnyalt és
hatásos. A szerepváltás több lépcsőben történik, e
folyamat során nemcsak Deramo hal meg, ha-
nem egy szarvas meg egy öregember is. S végül
Dadri, aki a varázsló, Durandarte közbelépésé-
re, kénytelen visszaadni a király testét. E több-
szörös testváltás a lélekhasadás különböző for-
máit felmutatva történhet meg.

Annak színpadi ábrázolása, hogy valaki egy
másik ember testében a maga lelki tulajdonsá-
gaival létezik, meglehetősen bonyolult feladat.
Azt, amikor Dadri Deramo testében él tovább,
úgy szokás például megjeleníteni, hogy a Dadrit
játszó színész igyekszik Deramo eredeti alakító-
jához hasonulni, vagy fordítva, a Deramót játszó
színész él a Dadrit alakító társa eszközeivel.
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Kováts Adél (Angela), Szakács Tibor (Deramo) és
Kulka János (Dadri)

Deák Krisztina összetettebb ábrázolásra törek-
szik. Nála a két figura, a halott és az élő egyszer-
re van jelen. Hol szorosan egymás mögött, hol
egymástól el-elszakadva mozog a térben a két
színész, akik közül az egyik teljes testiségében
létezik, a másik viszont csak a hangját adja a dia-
lógusokhoz. Ez a megoldás több mint rendezői
trouvaille, több mint igen erős színpadi hatáse-
lem, ez a lélekhasadás lényegét kifejező, találó
képi-színi megjelenítés. A „ki vagyok én valójá-
ban?" - identitásprobléma rendkívül plasztikus
megfogalmazása. Csak egyszer válik kérdésessé
az ötlet, amikor Dadri levágott fejének és tör-
zsének egyszerre kell megjelennie.

Öregember: Fülöp Viktor (Koncz Zsuzsa felvé-
telei)
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Ebben a felfogásban a farce-jelleg kissé hát-
térbe szorul, illetve egyes epizódok (Dadri és
Pantalone jelenetei) egyértelműen groteszk szí-
nezetűek, Smeraldina és Truffaldino kettőseié
pedig inkább bohózati karakterűek.

Az előadást kiegyenlített, jó színvonalú színé-
szi munka, együttes teljesítmény jellemzi. Az ala-
kítások közül mégis ki kell emelni a három alakot
váltó szereplőét. Fülöp Viktor az az Öregember,
akinek a képében Deramo megjelenik, és Ange-
lának közötte meg a király képében megjelenő
Dadri között kell választania. Fülöpnek fantaszti-
kusan erős színpadi jelenléte van. Nem csinál
látványos színészi kunsztokat, csak van. Mozgá-
sa kimért, arca rezzenéstelen, valami nagy-nagy
szomorúság sugárzik minden megnyilvánulásá-
ból. Még az sem zavaró, hogy nem elsősorban
beszélő színész. Szakács Tibor, a színház újon-
nan szerződtetett fiatal színésze Deramót
játssza, azt a figurát, akinek a dráma folyamán
úgy kellene változnia, hogy a kezdeti és a végső
állapota között alig van átmenet. Erőteljes
alakításában a királynak a feleségjelöltek
közötti választáskor tapasztalható
bizonytalanságát és a Dadrival szembeni
feltétlen bizalmát, naivságát és
szeszélyességét egyaránt hitelesen ábrázolja.
Szerepében a legnehezebb megkettőződésé-
nek jelenetsora, amikor csak hanggal kell kife-
jeznie megváltozását, aggodalmát és küszködé-
sét, reménytelenségét és vágyakozását. Sza-
kács tulajdonképpen szerepének ezt a szintjét is
megoldja, de helyzetét nehezíti, hogy partnere a
Dadri szerepében kiemelkedően nagyszerű ala-
kítást nyújtó Kulka János. Kulka fantasztikusan
pontos és gondos koreográfiával jellemzi a mi-
nisztert, e szereplő lelki torzulásait, féltékenysé-
gét, bosszúvágyát, aljasságát, pozícióféltését,
betegesen önző szerelmét, de bukásának tragi-
kumát is. Játéka bravúros. Egyértelműen ő az
előadás főszereplője.

Amikor a bonyodalmak tetőfokán az átok alól
felszabadult Durandarte megjelenik és minden
bajt elhárít, nem marad más hátra, mint örülni a
boldog végnek meg annak, hogy elmúlt a go-
noszság hatalma. De Bálint András, a most már
szárnyatlan varázsló rezonőr szerepében még
összefoglalja a tanulságot. Ám ez egyáltalán
nem a jövőbe vetett felhőtlen bizakodást su-
gallja.

Carlo Gozzi: A szarvaskirály (Radnóti Miklós Színház)
Fordította: Lator László. Átdolgozta: Szilágyi Andor és
Radnai Annamária. Díszlet- és jelmeztervező: Gyar-
mathy Ágnes. Zene: Melis László. Mozgás: Fülöp Vik-
tor. Asszisztens: Balák Margit. Rendezte: Deák Krisz-
tina.
Szereplők: Szakács Tibor, Kováts Adél, Kulka János,
Bacsa Ildikó, Ujvári Csaba f. h., Kőszegi Ákos, Görög
László, Moldvai Kiss Andrea, Bálint András, Fülöp Vik-
tor, M. Kecskés András, Miklósi Ferenc, Fazekas Má-
ria, Kertész Áron,

em szeretem a protokollbemutatók
után sebtiben megírt kritikát.
Szánom a halálosan kimerült és
rémült színészeket, taszít a smúzoló
direktorok duruzsolása, a sikergyártó
klakk buzgó nyüzsgése, a

bennfentes mindentudók pletykálása. Mégis
gyakran kényszerülünk arra, hogy mindjárt az el-
ső előadásokat követően reagáljunk a látottakra:
a napilapok recenzensei a gyors tájékoztatás
kötelessége, a folyóiratok bírálói a hosszú
nyomdai átfutás miatt. Pedig nem csupán
mentegetőző teátrumi babona, hogy az igazi
előadás a tizedik alkalom körül mutatkozik meg,
a produkció ekkorra érik be vagy esik szét
reménytelenül.

A két Eisemann-operettet éppen ebben az
időszakában láttam: iskolás gyerekek, nyugdíja-
sok, családok társaságában. Színházi hétköz-
napon - amikor az előadások túlnyomó része
zajlik. A kritikus elvegyül a nép között és megha-
tódik? Ellenkezőleg. Ijesztően magányos érzés
mosolytalan arccal, elégedetlenül üldögélni a
józsefvárosi nézőtéren, több száz boldog,
felszabadultan szórakozó ember között.

Egri Kati (Molly), Rudolf Teréz (Mary) és Kere-
kes József (Handa Bandi) a Handa bandában
(llovszky Béla felvétele)

Horváth Péter, saját bevallása szerint, nem
hitt a szemének, amikor az ötven éve nem ját-
szott Handa banda bugyuta szövegkönyvét a ke-
zébe vette. A baj az, hogy hüledezése rendező-
ként sem szűnt meg; ő és színészei folytonosan
kikacsingatnak a színpadról: kérem, mi tudjuk,
hogy ez csak egy csacska „női zenekar három
felvonásban", szinte semmi története nincs, az is
valószínűtlen; de mi megteszünk minden tőlünk
telhetőt, hogy ebből a kétes minőségű matériá-
ból is aranyat csináljunk.

A játékos lelkületű Horváth úr félig komoly, fé-
lig parodizáló koncepciója sajnálatos módon
nem működik; hiába dúsítják fel a zenés drama-
turgiában szintén veterán Böhm Györggyel és a
zseniális Silló Istvánnal a művet olyan, máshon-
nan átcsent slágerekkel, minta Jaj de jó a habos
sütemény, a Maga nős ember vagy boldog, a Pá,
kis aranyom, ha az általam látott előadáson a tár-
sulat többsége (a profi operettdalnok Lehoczky
Zsuzsát is beleértve) nem állt énektudása ma-
gaslatán, s ezen hiányosságukat túlbuzgó -
mondjuk ki - ripizéssel ellensúlyozták. Különö-
sen Kerekes József tupírozza fel jópofáskodó
bemondásokkal az „ügyifogyi" impresszárió so-
ványka szerepét; az egyre növekvő ázsiójú szí-
nész rosszízű szóvicceit az sem menti, hogy

MAGYAR JUDIT KATALIN

SZOLGÁLTATÓ SZÍNHÁZ
HANDA BANDA; ÉN ÉS A KISÖCSÉM


