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igazságos vargája" az udvari bolondok fásult
róniájával figyeli, ahogy uralkodója áthárítja rá a

egmutatkozás kényszerét. Míg a Napkirály
inden reakcióját elfedni hivatott az udvari eti-

ett szokásrendje, addig a bolondnak épp az a
ivatása, hogy kimutassa azt, ami a király hallga-
ása mögött rejtőzik. Kettősük Molière és Bouton
apcsolatának variációja.
Az előadás kevésbé összetett szerepértelme-

ései is emlékezetes alakításokat eredményez-
ek. Említhető Boér Ferenc kíméletlenül otrom-
a érseke, Borbáth Júlia fájdalomra gyengének
izonyuló Madeleine-je, Spolarics Andrea oda-
dó, habókos Rivaille-je, Gajzágó Zsuzsa kacér

Sepsiszentgyörgyi Euripidész

ebilis, furcsa fiú alszik a sepsiszentgyörgyi
zínpadon, ami Bartha József díszlettervének
egfelelően egy hajó fedélzetét formázza. Talán
fiú álmodja mindazt, ami hamarosan a közön-

ég szeme elé tárul? Egy beteg hagymázas ál-
a lenne az egész? Vagy valaha megtörténhe-

ett, és megtörténhet akár ma is, amit Euripidész
z lphigeneiában több ezer éve megírt? Ki ez a
ovány, összehangolatlan mozgású, értelmileg
isszamaradott, de fejlett ösztönű emberke?
lyenné korcsosult volna az ember, héroszok, fél-
stenek, istenek teremtménye, utóda? Szolga ő
Pálffy Tibor játssza), aki a nagyok között téblá-
ol, hírt hoz és visz, bántják és bánkódik: epizód-
zereplő a félistenek között.

De milyenek az istenek ivadékai? A hajó mé-
yéből megtört, kimódoltan könnyű léptű, valaha
alán hősi alkatú, ma inkább megfáradt, idős
mber mászik ki égő fáklyával a kezében.
örös bőrjelmeze, mint a henteskötény. (Dobre-
óthay Judit a jelmeztervező.) A kosztüm
egelőlegezi a tragédiát (vagy tragikomédiát?),
ert ő Agamemnon, aki hamarosan feláldozza

mádott leányát, aki isteníti őt: a szépséges
phigeneiát. Önként meggyilkoltatja
lsőszülöttjét, hogy kiengesztelje az istennőt, s
záltal továbbvezethesse flottáját Trója alá.
udjuk, ölni. Egy másik asszonyért, akit nem ő,
anem testvére, Menelaosz szeret.

Hát lehet az, hogy egy erőtől duzzadó, vidám
ány, aki szerelemre, gyerekszülésre termett, el-
usztuljon egy kopasz, antihős külsejű nagybá-
si gerjedelme miatt?! Igazságos az, hogy a cini

ártatlanságú Armande-ja, Szikszai Rémusz
gyermekesen romlott Moirronja.

Bulgakov: Képmutatók cselszövése (Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színház)
Fordította: Karig Sára és Elbert János. Díszlet- és
jelmeztervező: Dobre-Kóthay Judit. Dramaturg: Visky
András. Rendező: Tompa Gábor.
Szereplők: Csíky András, Borbáth Júlia, Gajzágó Zsu-
zsa, Spolarics Andrea, Salat Lehel, Szikszai Rémusz,
Bács Miklós, Nagy Dezső, Bíró József, Kardos Róbert,
Boér Ferenc, Dehel Gábor, Bogdán Zsolt, Jancsó Mik-
lós, Tordai Tekla, Hatházi András, Bogdán István, Ma-
darász Loránd, Katona Éva, lile Ferenc.

kus, népszerűséghajhász Odüsszeusz tanácsá-
ra ez a hentes küllemű vezér csellel küldje Iphi-
geneiát a vágóhídra? És miért nem tudja meg-
menteni kacér, öregedő anyja, aki Akhilleusznak
hozta asszonyul ide, Auliszba, vagy a kiszemelt
jegyes, a hős, a közkedvelt szépfiú? Szép fiú...?
Akhilleusz hízásnak indult legény - ókori vázák
héroszábrázolásainak karikatúrája.

A görög mitológia e sokszor és sokféleképpen

Jelenet az lphigeneia Auliszban sepsiszent-
györgyi előadásából (Barabás Zsolt felvétele)

feldolgozott története szívfacsaróan groteszk a
sepsiszentgyörgyi előadás torzszülött fiújának
álmában. A középszerű hősök és istenek, a le-
züllött világ elpusztítják a jobbra érdemest, elfo-
gadják a közülÜk több fejjel kiemelkedő szemé-
lyiség áldozatát, akinek önként vállalt mártíriuma
még a megrendülésig sem emeli fele kisstílű kör-
nyezetet. A görögök közönyösen és sebesen el-
hajóznak, magát az apát is csak a várható hadi-
zsákmány foglalkoztatja. A „karizma" hiábavaló:
mindegy, hogy szarvassá vált-e a lány vagy hősi
áldozattá.

A rendező, Bocsárdi László és a dramaturg,
Duró Győző lphigeneia Auliszban-adaptációja
merészen felvállalja Euripidész talán legnehe-
zebben színre vihető drámájának lényegét, hisz'
nemcsak deheroizál, hanem ironizál is. Épp
ezzel ragadja meg leginkább a görög drá-
maírótriász legifjabb és legkeserűbb tagjának a
periklészi aranykor bukását kommentáló bírála-
tát, vagyis azt, hogy „a rosszat cselekvő istenek
nem istenek". Devecseri Gábor tanulmányában
(amelyet a jól megszerkesztett és szép kivitele-
zésű műsorfüzet idéz) „széljegyzetnek, magya-
rázatnak, értelmezési mutatványnak" nevezi
Euripidész drámáit. Ezt a most látottat is, amely
nemcsak „emberivé fésüli-bontja az emberfö-
löttivé sűrített emberi helyzeteket", hanem ma-
napság is nagyon aktuális problémákkal foglal-
kozik.

A rendezői szándék azonban csak részben
valósult meg a székelyföldi előadásban. Egyes
alakítások, legalábbis a premieren, nem közvetí-
tették megfelelően Bocsárdi feltételezett kon-
cepcióját. Az Agamemnont megszemélyesítő
Nemes Levente például mintha megijedt volna a
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klasszikus tragédia színrevitelének merészsé-

gétől, pedig éppen álpátosszal, deklamálással,

hősies pózokkal szolgálhatta volna a rendezői-

dramaturgiai elképzelést, tehát azzal, ha tudato-

san, önironikusan és végletesebben felvállalja a

sepsiszentgyörgyi Tamás Áron Színház korábbi

előadásainak többször kárhoztatott, avítt játék-

stílusát. Molnár Gizella Klütaimnésztraként már

sokkal szerencsésebben alkalmazta ezt a játék-

módot az idősödő hölgy túlzott magakelletésé-

nek, kacérkodásának érzékeltetésére. Groteszk

heroina volta nem csorbította utolsó jelenetének

szépen kibontott anyai fájdalmát, és a kicsi

Oresztész (Bernát Ádám) iránt tanúsított kétség-

beesett szeretetének felfokozottabb megnyilvá-

nulását sem. Tóth J. Tamás inkább csak külsőleg

jellemezte Menelaosz „selejthős" mivoltát, játé-

ka súlytalannak bizonyult. Az ironikus deheroizá-

lás a legkövetkezetesebben Mészáros Zoltán

Akhilleusz-alakításában érvényesült, amit a

kosztümmel jól hangsúlyozott külső és a nagyon

is „természetes" játékstílus is alátámasztott.
A címszereplő Bocsárdi Gabriella lphigeneiája

sem volt légies, elvont mitológiai alak, amilyen-
nek e hősnőket ábrázolni szokták. „Eredeti" krétai
öltözete érkezésekor inkább komikus, sem-

Az esküvői jelenet a nagyváradi
Kakukkfészekből

mint korhű; ebben a jelmezben lphigeneia egy

díszmagyarba öltöztetett sellőt idézett. De ing-

ben, majd fejdíszétől is megfosztva valóban em-

beri sorstragédiát fejezett ki: a természetes,

egyszerű lány úgy válik szimbólummá, hogy hősi

gesztusa valóságos, „földi" maradhat.

Ugyanez a dicsérendő egyszerűség teszi em-

lékezetessé Krizsovánszky Szidónia Hírnöké-

nek monológját is. Rendezőileg azonban megol-

datlannak láttam Szakács László Odüsszeusz-

alakítását, csak a színlapról, nem a színpadról

tudjuk meg, hogy ki ez a különböző jelmezekben

előbukkanó alak.

A kórus beállítása általában megfelelő lett vol-

na. A vezéri hajó fenekén élő khalkiszi nők időn-

ként „hajópatkányok" képzetét keltik, amint elő-

bújnak a fedélzeti lyukakból. Tereferéjük, hang-

súlyozott gyarlóságuk túlontúl a történet előteré-

be állítja őket. Főként Fülöp Klára játéka emelke-

dett ki. Ugyanakkor - a többi szereplő súlytalan-

sága, az előadás hangsúlyeltolódásai következ-

tében - némelykor a kórus olyan, mintha egy

másik produkcióból lépett volna elénk: a stílusa

eltért az előadás egészétől.

Képileg több emlékezetes pillanata is volt a

sepsiszentgyörgyi produkciónak. Klütaimnésztra

és lphigeneia érkezése a vezéri hajóra, a cím-

szereplő halálba indulása a khalkiszi nők karéjá-

ban ugyanolyan hatásos, minta vitorlák felvoná-

sa, amelyet a maszkos katonák görög vezény-

szavak kíséretében hajtanak végre, mígnem a

jelenet végén a „hajó hűlt helyén" már csak a dur-

ván világító rivalda marad meg.

Minden vitatható megoldás ellenére, a sepsi-

szentgyörgyi előadás több szempontból is jelen-

tős vállalkozás. Egyrészt fel merte vállalni a szé-

kelyföldi városkában egy nem éppen „közönség-

csalogató" természetű mű bemutatását, és újra

bebizonyította, hogy egyetlen városban sem

egységes a színházba járók ízlése, nem kell el-

hinni, hogy „a" közönség homogén, és csak „a

könnyű műfajra" áhítozik. Másrészt örömteli,

hogy folytatódott a Tamási Áron Színház hivatá-

sos színészeinek és a Figura Stúdió elsősorban

mozgásszínházi hagyományokon nevelkedett

tagjainak gyümölcsöző együttműködése, ami bi-

zonnyal újabb - ha nem is azonnal látható -

eredményekhez vezethet.
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Nagyváradi kakukkfészek

gyancsak jelentős színházi esemény zajlott le
agyváradon, ahol világszínházi slágerdarabot
utattak be. A Kakukkfészek előadása színvo-
alát tekintve csakúgy, mint műsorpolitikai
zempontból kivételes eredménynek számít a
zigligeti Társulat életében. Ezt támasztotta alá
premier ritkaságszámba menően forró közön-

égsikere és a tájelőadások fogadtatása.
Ken Kesey bestsellerének Dale Wasserman

ltal dramatizált változata országos bemutató
olt Romániában. A paraboladráma épp most és
pp Erdélyben a politikai aktualizálás lehetősé-
ét is magában hordozza, de Miske László ren-
ezőt szerencsére nem ez csábította. A „világ
gyenlő bolondokháza" képlet a kivédhetetlen
iszolgáltatottság egyetemes mondanivalóját
angsúlyozta. Miske nem engedett teret az ame-
ikai kommersz mesterségesen könnyfacsaró,
iccses mozzanatainak, sokkal inkább a színpadi
roteszk eszközeit használta. A dicsérendő
endezői szándékot segítették Hencz József
zinte főszereplővé előlépett zenéje, valamint az
lkalmazott dramaturgiai változtatások is.

Miske - aki két éve már játszotta Bromdent
ebrecenben - Váradon kihúzta az indián el-

degenítő epikus monológjait, ezáltal a produk-
ió is, a színpad-nézőtér viszony is feszesebbé
ált.

Medgyesfalvy Sándor McMurphy szerepében
rovokálóan természetes vagány. „Berobbaná-
a" önmagában elég ahhoz, hogy felborítsa a
esterségesen fenntartott „fasisztoid" rendet,

s egyéniségekké változtassa az addig massza-
ént kezelt „betegeket", legyenek akár valóban
óresetek, akár a kinti bolondok elől menekülők.
gyanakkor Medgyesfalvy nem formái „abszolút
őst". Időnként öncélúan kihívó, nagyon emberi,
ötetlenséghez, szabadsághoz és vezetéshez
zokott férfit alakít, akit éppen gyarlóságai tesz-
ek megindítóvá. Kitűnően játssza el az emberi
ivoltától megfosztott bábot is. Fizikai elpusztí-

ása valójában a szabadság visszanyerését je-
enti: az átalakulást egy „örökké élő" legendává.

cMurphy szimbólummá, reményt keltő illúzió-
á magasodik a szerencsétlenek zárt társadal-
ában.

A másik főszereplő a „néma" indián, akit a be-
utatón újra Miske László játszott. Színpadi je-

enléte nemcsak a „magassága" miatt hangsú-
yos: már epizódszereplőként, tényleges kibon-
akozása előtt is érezzük egyénisége súlyát.
epregetés közben vagy a többiek karéjában is
agához vonzza tekintetünket. Miske Bromdenje
ár akkor indián törzsfőnök, amikor még sem-
it sem tudunk róla. Neki McMurphy „csak" az

nbizalmát adja vissza. Hájek Péter ugyanebben
szerepben viszont csak akkor hívja fel magára

a figyelmet, amikor az indián dramaturgiailag is
előtérbe kerül. Hájek Bromdenje még „kicsi", s
csak McMurphy hatására nő fel a szemünk láttá-
ra igazi főnökké, ősei méltó utódjává, akivel már
nem tud mit kezdeni a „civilizált társadalom",
mert visszanyerte ősi, természetes szabadsá-
gát. Mindkét szerepfelfogás figyelemre méltó és
helyénvaló.

Az ápoltakat vagy az adott diagnózis szimpto-
máinak ügyes eljátszása vagy szöveg szerint is
részletesebben megismerhető sorstragédiája
egyéníti. Az előbbire Bartha Zoltán magát ke-
resztre feszítettnek képzelő néma Elise, Borsos
Barna tolókocsis ezredese és Mircea Cosma „kis
hülyéje" a legjobb példa. A „könnyebb esetek"
közül íróilag és színészileg egyaránt megoldott
és hangsúlyos Ács Tibor nemi komplexusokkal
küszködő értelmiségije, illetve Kovács Levente

századvég kompakt kis tragédiái
egyenesen vágyakozást keltenek egy
ma már le-tűnt kor után. Egy-egy
bőségben eltöltött, elfuserált élet,
időben jött szerelmi csalódás,

megváltást hozó gyilkosság vagy
egyszerű korai halál - Csehovra is nosztalgiázni
járunk hovatovább. Legalábbis erre tanított meg
a színház, amely főúri, de legalábbis stramm kö-
zéposztálybeli idillt teremtett Csehov figurái kö-
ré, hogy ez a környezet képezze tusakodó lelkük
kontrasztját. (A sikeres kitörési kísérletek - Je-
les András Valahol Oroszországbanja vagy Gaál
Erzsi A 3 nővér kékbenje - nemcsak a színházi
konvenciót robbantották szét, hanem magát a
csehovi művet is.)

Csiszár Imre rendezése a Budapesti Kamara
Károly körúti stúdiójában egy látszólag konven-
cionális előadás keretei között keresi talán nem
is csak a Ványa bácsi, de a csehovi műegész új
hangját. Igaz, a választás is szerencsés. Ivan
Vojnyickij története, aki tudós sógora lángelmé-
jébe vetett hittel gyarapította egész életében an-
nak vagyonát, felügyelte a birtokot, istápolta
Szonyát, elhalt húga leányát - nos, ez a törté-
net, ahelyett, hogy a végső tragédiában kitom-
bolná magát, minduntalan megbicsaklik.

Ványa elhibázza, azaz nem lövi le a birtokot
fejük fölül eladni készülő, minden emberi
önfelál-

Ödipusz-komplexustól szenvedő szűz (majd
szűztelenített) dadogós Billy Bibbitje.

Ratched nővér szerepében Bányai lrén joviá-
lisan kegyetlen. Péterfy Lajos Dr. Spiveyje pedig
tökéletesen kifejezi, hogy inkább az intézeti sze-
mélyzet szorulna ápolásra, s a külvilág néha bo-
londabb, minta falakon belüli állítólagos őrültek.
A doktort - Péterfy balesete miatt - Varga Vil-
mos is játszotta. Ő intellektuálisabb, szórakozott
ideggyógyászt formált.

Az előadás emellett számos sziporkázó ötlet-
tel szolgál. Bűvészmutatványnak is beillik, ahogy
Miske László egy mozdulattal, röptében feltekeri
az egy k infúziós edényt a magasan elhelyezett
csőre. A közönség körében nagy tetszést aratott
a szünet végén elkezdett, persze labda nélküli
kosárlabda-mérkőzés is. Igazi show, de beleillik
a koncepcióba.

dozás iránt érzéketlen, saját, nem létező zsenia-
litásában tetszelgő sógorát, Szerebrjakov vála-
szul nem adja el a birtokot, de nemis marad ott,
ahogy még annak idején tervezték, sebbel-lob-
bal távozik fiatal felesége oldalán, ismét magára
hagyva leánygyermekét s a magába roskadt Vá-
nyát. Tehát: minden marad a régiben. Látszólag.
A lelkekben lezajlott a tragédia, ki-ki átélte a trau-
mát a maga módján, s a nyoma most már örökre
ott marad mindegyikükben. A félelem bent re-
kedt a falak között, belezáródott az emberekbe,
akik ismét némán viselik a hétköznapjaikra ráte-
lepedő kínt. Azt az élet iránti kielégítetlen vágyat,
amely nem torkollik gyilkosságba vagy valami-
lyen más látványos tragédiába, csak a létezést
teszi viszolyogtatóvá fullasztó fájdalmával.

Csiszár mindig is érzékenyen mutatta be a lel-
ki folyamatokat. Ványa bácsija így lesz a múlt
század kellékei között is riasztóan ismerős
történet, mely korunk zaklatottságának furcsa
ábráit, ismétlődő sormintáit stigmaként őrzi
magán. A férfiruhában flangáló Vojnyickaja
hektikus dohányzása, az orvos tragikusan
önáltató alkoholizmusa, Szerebrjakov
hisztérikus eredetű testi fájdalmai, Vojnyickij,
azaz Ványa bácsi hirtelen jött, krónikus
aluszékonysága, mind egy-egy ki-törési kísérlet
kudarca. Ettől fulladoznak mind-annyian a
poros falak, avítt bútorok, homályos

KÁLLAI KATALIN

A MEGFOJTOTT TRAGÉDIA
CSEHOV: V Á N Y A


