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Varga Szilvia Ágikáját fölszabadítja a váratlan
helyzet: végre kizökkenhet a papáján csüngő
kislány szerepéből. Az Őrnagy iránt érzett rajon-
gásában mosolyogni való elszántsággal igyek-
szik nővé válni.

Rancsó Dezső Őrnagya esendőségét, elve-
szettségét, zavarát robbanó energiákkal ellen-
súlyozza, de tekintetében sokszor látni ugyanazt
a riadalmat, mint a családtagokéban. A szelíd
őrülteknek arra a típusára emlékeztet, akik má-
niáikban igyekeznek feldolgozni, magukévá ten-
ni mindazt, ami számukra a világból felfoghatat-
lanul fenyegető.

Külön kell szólni Barkó György Postásáról. A
bohóc fájdalmas bölcsessége jelenik meg ebben
az alakításban. Vincze nem manipulátornak te-
kinti a figurát, s Barkó nem a „félhülyét" játssza
el. (Azt, hogy nem egészen normális, csupán
azok a hirtelen mozdulatok jelzik, ahogy a fejé-
hez emeli a kezeit vagy a tenyerébe temeti ar-
cát.) Olyan embert Iátunk, aki hiábavaló erőfe-
szítéseivel akarja megtartani a széthulló rendet,
amely felerősíthetné a jót, elcsendesíthetné a
rosszat az emberben. Ugyanakkor ő maga is
megszenvedi a megbomlott világban felszakadó
fájdalmakat. (A többi rezonőrszereplő kiiktatásá-
val Vincze szinte teljesen megszüntette a Tóték
didaktikusságát: más alakok szájába adva
ugyan elhangoznak Tomaji és Cipriáni világhely-
zetet értelmező kulcsmondatai, de ezek az ere-
deti jelenetekből kiragadva nem bölcselkedő fej-
tegetésnek hatnak, inkább csak afféle váratlan
megérzésnek. Nem magyarázzák meg a valósá-
got, inkább csak sejtetik a történtek lehetséges
külső indokait.)

A Tótékkal Vincze János mind gondolati, mind
stiláris értelemben következetesen építi tovább
rendezői életművét. Két utóbbi rendezése játék-
stílusát tekintve egymás ellenpontjának tekint-

valóságról
megállapítás:
magára az
vonatkozik. A
még nem más

tudomásul venni nem kö
nyű; hát még formát ad
Daisyje ennek a totális
a kifejezését folytonos, e

hető. A Boldogtalanok a belsőleg hitelesített
gesztusok próbája; az előadás az artikulálatlan
szenvedélyek megformálásának lehetőségeit
kutatta. A Tóték viszont a formák mögötti tartal-
makra figyel ; azt tapogatja ki, hogy a groteszk já-
tékosság, a bohózatszerűség miképp fejezhet ki
emberileg hiteles tartalmakat, hogyan közvetít-
heti a tragikomikus valóságértelmezést. A két
előadás gondolatilag is egymás variációjának te-
kinthető. Nem véletlen hogy mindkettő világhá-
borús közeget sejtet. A Boldogtalanokban az
emberben elhatalmasodó káosz torkollik világ-
katasztrófába, a Tótékban a világégés teremtet-
te helyzet válik belső próbatétellé. A Boldogtala-

nok szereplőit a betölthetetlen belső űr készteti
dühödten hiábavaló, kétségbeesetten önpusztító
játszmákra, a Tótékban a figurák teljesnek hitt
belsővilágát nyeli magába a külső világban elha-
talmasodó káosz.

Vincze és a Harmadik Színház immár sokadik
éve bizonyítja a struktúrán kívüli színházcsinálás
előnyeit. Az üzemszerű működés kényszerei
nem terelik a színházat a rutin felé: csak akkor
születik előadás, ha a színháznak valóban mon-
danivalója van vele, csak olyan darabokból szü-
letik, amelyekről valóban izgalmas elképzelése
van a rendezőnek, s csak olyan színészekkel,
akik teljességgel beleillenek a koncepcióba, akik
egész tehetségükkel vesznek részt a munkában.
És vélhetőleg a közönséget sem a megszokás
viszi a színházba: tudják, mindenkor valódi él-
ményt várhatnak tőle.
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dult egyfelvonásos Daisy operalibrettóként tért
meg ugyane nagy könyvbe. A különféle tipográ-
fiai ötletekre, párhuzamokra már ne térjünk ki.
Megtette helyettünk Lábán Katalin dramaturg,
aki az egymással szembeni oldalakon kinyomta-
tott alkotásokat színháza számára egybeolvasta,
Dobay Dezső pedig mindezt egyberendezte.

Az R. S. 9-ben a két Daisyből úgy Iett egy,
hogy az egyből mindjárt kettő Iett. Lábán és Do-
bay örömest engedett Esterházy sugalmazásá-
nak, miszerint ,,... a darabközi szövegek fölhasz-
nálhatók a darabban. Például úgy, ahogy a rá-
dióban a színházközvetítés. Valami nagy neve-
tést hallunk, mire egy izgatott női hang elsuttog-
ja, hogy miről maradtunk le".

Az izgatott női hang - Vallai Péter (a Cicero-
ne) sprőden bársonyos férfihangja. A színrevi-
vők az instrukciókban túlzottan is bővelkedő lib-
rettó köztes szövegeiből, valamint a novella inst-
rukcióként is értelmezhető kommentárjaiból mo-
nodrámát szerveztek a narrátornak. Az Ester-
házy-textusokban két évtizede otthonos, és leg-
alábbis az 1981-es, színpadi Spionjáték óta
rendszeresen tréningező Vallai ezzel olyan kivá-
ló szereplehetőséghez jutott, amelyben remekül
érvényesül fanyar, létstrukturáló iróniája, be-
szédmódjának a szerzőktől részint már függet-
len (csak a világállapottól és önmagától függő)
monoton, elnyújtott, éneklő lebegése.

Vallai, az első sor kanapéján elfészkelődve,
csak közvetlen szomszédjai számára látható, a
közönség nagyobb része inkább csak hallja őt: a
„bemondót". Bemondásai eleinte rögtönzések is
lehetnek (a premieren például a melléje telepedő
dramaturgnő „szoknyaszerű dolog"-nak nevezett
ruházatát is konferálta), később szigorú és
pontos szórend szerint kell előlegeznie, ami a
színpadon történik.

Hát éppen ez az! - a Daisy ezért nem az, ami :
a Cicerone jó előre, és nyelvileg igen hatásosan,
ötletesen idegenvezet minket az egyértelműen
meg sem határozható események útvesztőjé-
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ben. A színészeknek nem nagyon marad más
dolguk, mint tolakodóan erős sminkjük és
maszkjuk, karakteres ruházatuk mögül sok pan-
tomimikus eszközzel - kitartott arcjátékkal, szé-
les gesztusokkal - illusztrálni a tényeket és fej-
leményeket. Semmi nem utal arra, hogy a ki-
egyensúlyozottan közepes társulat erejéből en-

TARJÁN TAMÁS

RETTLI
tehető legelemibb
semmi sem az, ami. Ez

iménti mondatra is
nemazságot - mely

ság - sem észlelni, sem
ny-
ni neki! Esterházy Péter
(ön)azonossághiánynak
gymást váltó ravasz el-

mozdításokkal, főként grammatikai csúsztatá-
sokkal kísérelte meg. Itt semmi sem vág egybe,
még az ikermű két - az R. S. 9. Stúdiószínház
színpadán most „egyesített" - fele sem. Az ere-
detileg novella-Daisyregény-építőkocka lett egy
(nemcsak) regénykompozícióban (Bevezetés a
szépirodalomba; alcíme szerint: - bevezetés a
szépirodalomba -). Az opera semiseriának in-

nél többre futná. Daisy - akinek nevét az opera
semiseriából kiindulva a serius: ,komoly' és a de-
serius: ,komolytalan' jelentésű latin szavak „be-
cézésére" vezette vissza Berkes Erzsébet -
Szemerédy Virág alakításában alig-alig kelti a
változóneműség vagy a nercnélküliség képzetét.
Markáns nőiessége dicsérhető. Amikor nem erre
lenne szükség, amikor föl kellene robbantania a
színpadi lőport, akkor is csak beletüsszent a
hordóba. Veres Dóra jelmeztervezőtől is olyan
szembeszökően eligazító segédeszközöket ka-
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pott a kettős nemi jelleg érzékeltetéséhez, me-
lyek csak gátolták munkájában. Khell Zsolt dísz-
lettervező is csak a kulisszaként szolgáló vagina,
fallosz és mell, továbbá egyéb elszórt szervek
(vörös) színét és (érkezést vagy várakozást se-
gítő) funkcióját találta el: a látvány csúful kidolgo-
zott, bőbeszédű rekvizitumaiból nem teremtett
absztrakt színpadi valóságot.

Esterházy javaslatával ellentétben a két Ha-
lassi Miska nem „két, egymástól megkülönböz-
tethetetlen bábbal oldatik meg": két színésznő,
Németh Ildikó és Veres Dóra szögletesen mozgó
egypetéjű kirakatbabái épp annyival mozdulnak el
e tervtől, amiként Dobay különféle tükör- és
ikerjátékok jegyében az írói poénok legtöbbjét
továbbformálja. A Daisynek akusztikovizuális
mértana, képi rendje van. A teljes szabadsághi-
ány és a szabadság végletes korláttalansága - e
két, egymást föltételező negatív állapot - Dobay
szilárd és jól követhető elképzelései nélkül
inkább csak szexuális szabadosság, infantilis
bolondéria, agresszív szereptévesztés marad-
na. Más kérdés, hogy ez a fölényes tervezettség
a lét telivér lebuja helyett inkább Madame Tussaud
viaszszagú műintézményének tűnik, és a rende-

Jelenet a Daisyből (Fábián Olga felvétele)

ző az ilyen-olyan nemi szervek háromszögelte
placcon szívesen állít be lankasztóan mozdulat-
lan - bombasztikus és nem jelentéses - diapo-
rámákat.

Kókai István (a Kurfürst) az, aki leginkább egy
húron pendül Dobay szándékaival. Ő a legéret-
tebb komédiás is. Jótékony figyelemmel követi,
sőt néha tán finoman korrigálja is a többieket. A
kételkedést nem ismerő hatalom súlyos megtes-
tesítőjeként figurálisan is alkalmas kiegészítője a
rabiátus örök kételkedő Daisynek. Robi szerepé-
ben Guba István a színesség és a harsogás ál-
dozata lett. Nem irigyelhetők egyébként az akto-
rok, akiknek lényegében kivétel nélkül különféle -
egészen csalogató... - nemi perverzióknak kell
átadniuk magukat, úgy azonban, hogy mind-ez
elvont, jelzett, steril, önmagát eltagadó és cáfoló
marad, s az igazi perverzió - megvesztegetően -
a grammatikai vérfertőzésben és a mű-egész
(mint Teremtés) szétkúrásában rejlik.

A nyers szavakat Esterházy - néhány stiláris
vagánykodástól eltekintve - nem fitogtatja. Erre

a nyelvezetre van szüksége, hogy a világról
mondhassa ki: nyomdafestéket nem tűrő. E
mondás sokszor az éneklés, énekeltetés által ol-
datik meg. Az írónak a librettóműfajban a nagy
operáktól örökölt színvonaltalanság, a klasszi-
kus mesebárgyúság is tetszik. Úgy tehet, mintha
a sok rossz hajdani librettista méltó folytatója-
ként maga is szabadon és vidoran lehetne rossz
író. A rosszíróságot persze csak technikai bravú-
rokkal, merész újításokkal oldhatja meg (és meg
is oldja), hitetheti el és vonhatja vissza a jó író. A
zenei anyagért pedig átháríthatja a felelősséget a
komponistára.

Az eredeti darabnak volt „felkértje". Esterházy
egy „ha bókolni akarnánk" fordulat kíséretében
„Zenei Jolinak" nevezte a reménybeli rezonőrt, a
mostani Ciceronét. Jeney Zoltánra gondolt te-hát.
Darvas Ferenc másfajta zenét művel és szerez,
mint Jeney. Az alkalmazott zene ötletgazdag,
asszociációkból és konvenciókból táplálkozó,
ráismertető, humoros változatának fáradhatatlan
szertartásmestere, maga is színjátékos. Ahogy
kotta nélkül végigjátssza a hetvenperces
előadást, az a „partitúra" fölolvasó virtuózának,
Vallai Péternek a működésére rímel. Könnyed,
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fürge, találékony lebujzene az övé. Csak hát Do-
bayék Daisyje nem lebujban játszódik, hanem az
elgyötört, darabjaira szaggatott, genitáliáira csu-
paszított emberi férfi-nő test terepén; és Ester-
házy Daisyjében is a jelképesség, a fikció felé
igyekezett a kocsmahelyszín, az alant. Darvas
jelenségként és a muzsikájával is angyali. Amit
játszik, abban nem izzik semmi pokoli. Vallai ülve
eljátssza, hogy Valaki (az Úr?) rátette tenyerét a
ficánkoló testekre. Darvas a billentyűk árasztotta
hangokkal nem vezet rá arra, hogy Valaki Más
(az Ördög?) a tenyérre is rátenyerel: nem engedi
megremegni.

A Daisy tarka és invenciózus, de nem eléggé
öntörvényű színmű, azaz opera. Az R. S. 9-ben

árom évvel eze
darabbal debüt
Árpád és csapa
főrendező, Le
ugyanezt a

választotta, hogy a város

Kovács Lajos (Fortunato)
Vicenzo)

„nehezebb" is lett, meg „könnyebb" is, vagyis
egyik sem. Az estnek príma a hangulata - és
szolidan átlagos a színvonala. Amit látunk: „da-
rabszerű dolog".
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árt az oldott hangulat. Goldoni darabja pedig ked-
ves és ártalmatlan emberek mulatságos históriái-
nak anekdotatára. Minden jel arra mutatott tehát,
hogy a darab ideális választás.

Ám a színpadra állítás nehézségei éppen azokból a
jellegzetességekből adódnak, amelyek oly csábítóvá
tették a darabot a kecskemétiek szemében. Nincsenek
benne főszerepek (illetve mindegyik az), mindenki
egyformán fontos (illetve nem igazán az), s így az
árnyaltabb alakításra senkinek sem lehet elég tere és
ideje, mivel egy jó ritmusú játékban mindent elnyel a
karakterszerepek színes és ricsajos kavalkádja. Rá-
adásul a cserfes asszonyokról és hamar felfortyanó
uraikról szóló tanmese a maga replikákkal fűszerezett
epikusságában inkább életképszerű, mint drámai.
Ezért a rendezőnek nem szabad magát a történetet túl
komolyan venni, a mondvacsinált konfliktusnál sokkal
fontosabb a jellegzetes olasz tájban bonyolódó játék
atmoszférája, a fények, a színek, a beszűrődő
hangok, a formák és a mozdulatok összhatása. A

DON

TASNÁDI ISTVÁN
lőtt ezzel a Goldoni-
ált Szegeden Árkosi
ta; az új kecskeméti

ndvai Zoltán most
klasszikus komédiát
-

és Budai László (Don

nak és a szakmának bemutassa az újjászervezett
társulatot. Nem véletlen egybeesésről van szó, a
Chioggiai csetepaté ugyanis kiválóan alkalmas
effajta reprezentatív célokra, mivel sok egyenran-
gú szerep van benne, ráadásul ezek nagy része
női, méghozzá hálás női szerep. A darabválasz-
tást egyrészt nyilván az indokolta, hogy a társulat
új tagjai egyenlő esélyekkel adhassanak ízelítőt
tehetségükből, másrészt az ismerkedéshez nem

feladat nehéz: hangulatot kell rendezni.
Lendvai jól fogott a dologhoz, amikor a törté-

netet mintegy kétszáz évvel későbbre és hatszáz
kilométerrel délebbre helyezte: a XVIII. század-
ból és Velence környékéről a XX. század elejé-
nek Dél-Olaszországába. A színpadkép a
klasszikus maffiafilmek közegét idézi. A
balkonos házak közé ékelt sikátorokban lődörgő
sapkás halászok, az elhízott, öltönyös gorillák, a
gramofonból recsegő canzonék világa több
asszociációt kelt (főleg Coppola és Brian de
Palma révén), mint Goldoni meseszerűen távoli
kora. Ha Szicília környékén vagyunk, a laikus
néző számára hihetőbbek lesznek a
féltékenység már-már beteges
megnyilvánulásai, de ennél is fontosabb, hogy
az ötlet kapcsán létrejöhetett néhány eredeti
szerepértelmezés.

A rendező például Vicenzóból, a falu
bölcséből (Budai László), Don Vicenzót, azaz
„kereszt-apát" csinált, s ezzel a figura valamennyi
jelenete szellemesen átértelmeződött. Az
egyébként elég érdektelen kikötőbeli epizódból -
amikor Vicenzo halakat vásárol Toniéktól -
mulatságos szcéna lesz, amelyben a maffiózó az
alázatosan hajbókoló halászoktól „védelmi pénz"
gyanánt beszedi járandóságát. Mikor Titta Nane
végezni akar Toffolóval, pisztoly után kutatva
benyúl az öreg vajszínű öltönye alá; persze nem
találja a fegyvert, Don Vicenzónak nincs
szüksége ilyes-mire, hiszen árnyékként követi
egy élő fegyver, egy, a nyakig begombolt fehér
ing fölött rezzenéstelen arcot viselő hústorony. A
másik telitalálat a jegyző alakjának pontos
értelmezése. Az eddig általam látott Chioggiai-
előadásokban nem vették figyelembe, hogy
Goldoni nem a bírót, hanem a jegyzőt használta
fel a tyúkper lebonyolítására. Ezért aztán Kocsó
Gábor azt játssza el, hogy mivel a főbíró éppen
Velencében van, a
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