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A KRITIKAI TÜKÖR A

ogy mielőbb túlessünk a híres monológokon, ne
s nagyon vegyük észre, hogy elhangzanak.
em megoldja, nem elhelyezi ezeket a gondolat-

utamokat az előadás folyamatában, hanem
agy elrejti, vagy valamilyen figyelemelterelő já-
ékkal ellensúlyozza a filozofikus elmélkedése-
et. E bagatellizálással nemcsak az előadás
gészét, hanem a monológokat elmondó színé-
zek lehetőségét is elszegényíti. Még Kovács
ajos Próbakő-monológjai is felemásra sikerül-
e k - máskülönben igen szép, emlékezetes ala-
ítás az övé; és nagyszerű színészre vall az a
átékos gesztus is, ahogy az árva kecske (mert
z is van a színpadon!) „civil" megrezzenését
gyes, szerepébe illő, színházivá lényegülő
ozdulatokkal csitítgatja, amikor ijesztő módon,

olószékben közeledik hozá. (A kecske, amely a
elkészt, Csűrcsavar Olivért volna hivatva meg-
ormálni, vagy legalábbis képviselni, noha bizarr,
e elfogadható effektus, annak ellenére, hogy
lő állatok színpadra hurcolása általában a ren-
ezői ötletek kóros túlburjánzására szokott utal-
i; itt egyébként egy barikának is örülhetünk, me-

yet az öreg pásztor (Fekete Tibor) tart a karjá-
an, sőt Juci nyakán egy hatalmas kígyó is csüng.

Szép jelenet, amikor az álruhás Rosalinda há-
asságot köt Orlandóval, és shakespeare-i a pil-
anat, ahogy a fiú-lánya csókot adja és fogadja;
emek Naszlady Éva akrobatikus bohócszáma,
mellyel megkísérli rosszullétét, ájulását, lány-
ivoltát elleplezni Orlando bátyja előtt. A fivér

zerepében Molnár Csaba még jobb lehetne, ha
zerepét Shakespeare elgondolása szerint

átszhatná, de a rendezés nem csak az ő
zámára állított fel korlátokat. Jacques (Ilyés
óbert) is félkészre sikerült, a Száműzött Herceg

Kovács Gyula) kezébe egy drót adatik, hogy
zzal babráljon, míg monológját felmondja. És
milyen indokolatlanul tartja kezében a huzalt,
ppoly ok nélkül hajítja el. Mintha az egész
izárólag arra szolgálna, hogy a színész is, mi is
l legyünk foglalva, ne unatkozzunk a monológ
latt. Különben a herceg egész kísérete
alványra sikeredett, a később hozzájuk
satlakozó (Latabár Árpád) ki-vételével. A
endezés azért nem tudott velük semmit sem
ezdeni, mert - mint már jeleztem -, nem volt
emmiféle komolyan vehető, ihletett elképzelése
z ardennes-i erdőről. Bíró Kriszta korrektül
ljátssza Célia szerepét, sajnos neki is van egy

átékszere, a dob, amit okkal, ok nélkül
urcolásznia kell. A pásztorcsapatból főleg Pró-
akő választottja, Juci (Vlahovics Edit) jeleske-
ett odaadó szerelmességével, s noha a szöveg
zerint a leányzó csúf - egyáltalán nem volt za-
aró, hogy inkább kifejezetten szépnek tűnik.

Összességében: az együttes színészi mun-
ája tisztességesnek nevezhető, noha felemás,
gyenetlen alakítások és jó megoldások válta-
ozva szőtték az előadás szövetét. Ugyanez
ondható el a jelmezekről. Zeke Edit ruhái igye

keztek megfelelni a rendezői elgondolásnak. Hi-
bátlan művészi értéket a díszlet hordoz. De ez a
képzőművészeti látványnak is kiváló alkotás -
magától értetődően - éppúgy megsérült a ren-
dezői gondolat visszásságától, minta jelmezter-
vezői és a színészi teljesítmény is. A forgószín-
pad örökös forgolódásába, zakatolásába belefá-
radunk.

A fenti elemzés alapján megállapíthatjuk: No-
vák Eszter tagadhatatlanul ígéretes tehetségű
rendező, de Shakespeare is elég jó szerző ah-
hoz, hogy bátran többet is benne hagyhatott vol-
na szelleméből az előadásban. És azokon a pon-
tokon, ahol az Ahogy tetszikhez hűen vezette a
színészeket, igazi, jó színházi pillanatok szület-
tek. Egy Shakespeare-mű színreállítása olyan
feladat, mellyel érdemes megbirkózni - hátha
győzelemmel végződik a mérkőzés. Mint Orlan-

Máig emlékezetes előadásélményem a régi
Katona József Színház (a Nemzeti kamarája)
utolsó produkciója, A nép ellensége.
Szinetár Miklós 1974-ben olyan előadást
rendezett, amelyben a Nemzeti legjobb
játékhagyományai és egy modern, filmen
iskolázott látásmód ötvöződött, ráadásul a darab
is, az interpretáció is döbbenetesen aktuális volt.
Túljutottunk a hatvannyolcas sokkon, de túl a
reménységen is, hogy az új gazdasági
mechanizmusnak nevezett csodaszer használ –
általános visszarendeződés tanúi és részesei
lettünk (nem először s nem is utoljára). Ebben a
légkörben mutatták be azt a darabot, amelyben
a visszásságokat leleplezni akaró Stockmannt
épp fivére, a polgármester teszi lehetetlenné,
hisz az uralkodó elit közelébe emelt doktor
igazmondásával, reformjaival magát a hatalmat s
a vele járó kiváltságokat veszélyezteti. Őze
Lajos polgármestere kimért fagyosságával, a
szenvtelenség álarca mögé rejtett gyávaságával
és félelmével, kíméletlen racionalizmusával
ördögi figurává nőtt. Kállai Ferenc viszont
természetes, halk, szinte kisemberi alakot
formált Thomas Stockmannból, ezáltal lett
alakjának hitele, belső tartása, ereje. Mivel a
szerepet megfosztották a hősi gesztusoktól és a
pátosztól, az orvos lázadása, konok kitartása, a
maga igaza melletti töretlen ki-

do számára. A rendezőnő azonban inkább az
idősebbik testvér szavait fogadta meg, aki a bir-
kózót e szavakkal biztatta az öccse ellen: „Bánj
hát vele, ahogy tetszik!" Novák Eszter is úgy bánt
el Shakespeare-rel, ahogy neki tetszett.

Shakespeare: Ahogy tetszik (kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház)
Fordította: Szabó Lőrinc. Díszlettervező: Khell Zsolt.
Jelmeztervező: Zeke Edit. Zene: Novák Péter. Drama-
turg: Lőrinczy Attila. Asszisztens: Vágó Katalin.
Rendezte: Novák Eszter.
Szereplők: Kovács Gyula, Sirkó László, Szegesdi Ró-
bert, Zelei Gábor, Domján Sándor, Noszlopy Róbert,
Ilyés Róbert, Latabár Árpád, Ács Tibor, Molnár Csaba,
Fandl Ferenc, Rancsó Dezső, Csiszár Nándor, Ko-
vács Lajos, Fekete Tibor, Debreczeny Csaba, Sághy
Tamás, Máthé Eta, Naszlady Éva, Bíró Kriszta,
Kerekes Viktória, Vlahovics Edit.

állása is elfogadható, sőt megrendítő lett. S mel-
lettük a többiek, mindenekelőtt Mészáros Ági
Catherine Stockmannja, Rajz János Kiilje,
Sztankay István szerkesztője, Egri István hajós-
kapitánya árnyalták a két főszereplő közötti drá-
mát.

Aztán néhány hete a televízió levetítette a haj-
dani előadás felvételét. Az emlék nem fakult, a
produkció még a képernyőn keresztül is roppant
erősen hatott. Most inkább a rég halott vagy má-
ra itt-ott elfáradt színészek akkori alakításának
finomságait, briliáns megoldásait, a
természetesség rafináltságát figyeltem, semmint

azt, menynyire aktuális a darab, az előadás.
Ilyen előzmények után vegyes érzésekkel in-

dultam Békéscsabára, az Ibsen-darab előadá-
sára. Egyrészt nagyon is bennem élt a régi elő-
adásnak a tévé jóvoltából felfrissített képe, más-
részt felidéztem magamban Konter László előző
békéscsabai produkcióit, Miller Alkuját és
Strindberg Apáját, amelyek a hazai színházi át-
lagból pontos értelmezésükkel, szituációik pre-
cíz kibontásával és érzékeny színészi
alakításaikkal tűntek ki.

Várakozás és tartózkodás, kíváncsiság és le-
mondás keveredett bennem még az előadás el-
ső negyedórájában is, aztán Thomas Stock-
mann - Gáspár Tibor - megjelenésekor, illetve
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Gáspár Tibor (Thomas) és Karczag Ferenc
(Peter)

a testvérével, a polgármesterrel - Karczag Fe-
renc - felparázsló első vitájakor fenntartásaim
eltompultak, a foglalkozási ártalomként ilyenkor
gyakran bekövetkező összehasonlítgatás ezút-
tal elmaradt.

A nép ellensége Arthur Miller átdolgozásában
sem kínál sok lehetőséget arra, hogy a rendezők
látványos bravúrokat hajtsanak végre benne. A
mű akár tézisdrámának is felfogható, de Ibsen
fi-

guráit, azok viselkedését és magatartásváltozá-
sait árnyaltan és lélektanilag pontosan ábrázolja,
s a politikailag-társadalmilag színezett alap-
problémát egy család tagjai közötti konfliktusba
sűríti. Nem egyszerűen egy orvos és egy polgár-
mester áll egymással szemben, hanem két test-
vér, s kettejük összeütközése a családtagokat
éppen úgy színvallásra készteti, mint tágabb kör-
nyezetüket meg a város polgárait. Nem pusztán
arról van szó, hogy a város fejlődését biztosító

A nagygyűlésjelenet (Ilovszky Béla felvételei)

gyógyfürdő vize szennyezett-e vagy sem, hogy
az igazságot mindenek elé helyező Thomas
vagy a hatalmát mindenáron megtartani akaró
Peter győzedelmeskedik-e párharcukban, s
hogy a hosszú távú vagy a pillanatnyi közérdek
képviselete lesz-e gyümölcsözőbb, hanem arról
is, hogy ki kit győz le, hogy a testvérek között
rég-óta meglévő, de elfojtott kölcsönös
ellenszenv nyílt ellenségeskedéssé fajul-e, s
hogy ez a változás miként érinti Thomas
családtagjainak sorsát, s nem mellékesen: az
igazságfeltárás vagy a manipuláció hat-e inkább
a népre.

Konter László nem tesz mást, mint e kérdé-
sekre keresi a választ - a szituációkban. Ha úgy
tetszik, konzervatív módon, a szöveget maximá-
lisan tiszteletben tartva, ügyelve a lélektani ár-
nyaltságra és hitelességre. Realista szín játszást
látunk Békéscsabán. Olyan színházat, amelyet -
mint korszerűtlent - lassan szégyellni illik, s
amelyet a színészek s a rendezők egy része egy-
re kevésbé tud szakmailag magas szinten meg-
valósítani.

Kontert - úgy tűnik - nem érdeklik a divatok és
a megítélések, következetesen jár a maga
választotta úton. Ezt bizonyítja az elmúlt három
szezon egymást követő Miller-, Strindberg- és
Ibsen-bemutatója, amelyek sorozattá rende-
ződnek. E darabok különbözőségeik ellenére is
sokban hasonlóak, mindenekelőtt abban, hogy
olyan központi konfliktusra épülnek, amely etikai
állásfoglalásra késztető, közvetlenül átélhető
emberi sorsokban jelenik meg. Ezt a drámatípust
a békéscsabai közönség láthatóan kedveli, a
társulat pedig egyre érettebben tudja megszó-
laltatni.

Manapság már annak is örülhet az ember, ha
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egy színház a bemutatandó darab szerepeit kü-
lönösebb művészi megalkuvások nélkül tudja ki-
osztani, s így kiegyenlített együttes teljesítmény
születik. A békéscsabai Ibsen-bemutató eseté-
ben is lehet örülni, az előadás színészileg egyen-
letesen jó színvonalú. Ez a kisebb szerepek ala-
kítóira éppen úgy igaz, mint a karakterfigurák
megformálóira. Mészáros Mihály Aslaksene, Ár-
deleán László Horstere vagy Kalapos László
Kiilje jól jellemzett, egyetlen erős tulajdonság ki-
emelésével megformált alak. Tomanek Gábor
Billing szerepében az újságíró jellemtelenségét,
kétszínűségét és haszonlesését úgy mutatja
meg, hogy elkerüli a szerepsablonokat és sokáig
kiismerhetetlennek tűnik. Bartus Gyula játssza
Hovstadot, az ellenzéki szerkesztőt, aki kezdet-
ben Thomas harcostársának tűnik, de a polgár-
mesteri manipuláció hatására felfedi igazi énjét,
s azt, hogy az ellenzék éppúgy megvásárolható,
mint bárki más.

Réti Andrea Catherine szerepében Thomas
feleségének lelki tartását, keménységét, család-
összetartó erejét hangsúlyozza, míg a békés-
csabai főiskolás, Vékony Anna Petrája az apja
igazában feltétlenül hívő, de magányos, emanci-
pálódó lány szép portréját rajzolja meg.

A darab két központi figurája Peter és Tho-
mas Stockmann. Karczag Ferenc pókerarcú,
indulatain uralkodó, rigorózus úrként jelenik
meg, Petere családi körben igyekszik úgy visel-
kedni, mintha nem ő lenne a polgármester. De
már ekkor megmutatkozik, mennyire rosszul érzi
magát öccse társaságában. A konfliktus ki-
robbanásakor határozott és kíméletlen lesz,
hangja fel-felcsattan, hogy aztán visszakény-
szerítse magát a hivatal megkövetelte jó modor
keretei közé. Cinizmusa és kegyetlensége a
nagygyűlésjelenetben s a darab befejezésekor
válik leplezetlenné.

Gáspár Tibor jelentős színésszé érett. Ez már
az előző két Konter-rendezésben is megmutat-
kozott, mostani Thomas-alakítása a legszíne-
sebb. Nem tragikus hőst játszik, doktora egysze-
rű, hétköznapi ember, aki azonban a munkája
során olyan igazságokra jön rá, amelyek meg-
változtatják. Nem hallgathat. De ha beszél, ha ki-
mondja, hogy a biztos jövőt, az azonnal eljövő
Kánaánt ígérő beruházás csaláson alapul, akkor
kihívja maga ellen a befolyásos elit támadását.
Nem forradalmár, nem lázadó, de a körülmé-
nyek, meggyőződése és igazságérzete a köz el-
lenségévé teszi. Magányos harcossá válik. Fel
kell áldoznia nyugalmát, kényelmét, karrierjét,
sőt családját is bajba sodorja, de nem tehet más-
ként. A színész ezt a változást, olyan magától ér-
tetődő, természetes folyamatnak ábrázolja, hogy
kétség sem fér hozzá: csak így lehet és szabad
cselekedni. Miközben a nézőtéren mindenki
tudja: ez manapság sem kifizetődő, de jó tudni,
hogy van valaki, aki helyettünk így cselek

szik. Legalább a színpadon. Hétköznapi tragé-
dia, hétköznapi katarzis.

És tömény politika, éles aktualitás fogalmazó-
dik meg az előadásban. Nem direkten, nincse-
nek mára utaló konkrét jelzések sem a díszlet-
ben, sem a jelmezeken, nincsenek kiszólások,
kikacsintások. Mégis az egész felkavaróan aktu-
ális. Bevallom, előzetes kétkedésemben az is
szerepet játszott, hogy nehezen tudtam elkép-
zelni, miről szólhat ma ez a mű? A tévéközvetí-
tést nézve is úgy éreztem, túl vagyunk azon, ami-
kor a manipuláció direkt formáinak a bemutatása
egy színházi produkció alapgondolata lehet. A
békéscsabai előadást nézve rá kellett döbben-
nem, hogy többről és részben másról is szól ez a
dráma: a közéleti huncutságokról, az igazodási
kényszerről, a hatalmi visszaélések legalizálha-
tóságáról, a korrupcióról, a tömeggyűlések pszi-
chózisáról, tehát napjainkról.

Különösen erős asszociációkat ébreszt a
nagygyűlésjelenet, amikor Székely László
amúgy is kitűnő díszlete mélységében kitágul, s
az esemény résztvevői a színpad hátsó bejáró-
ján át, a szabadból érkezve népesítik be a kopár
teret, amelyben csak néhány hordó és láda áll. A

Sanyi pilóta több ezer évre vissza tudja
vezetni a családfáját, egészen Ábrahámig
és Izsákig. A családfa gyökerei a Szent-
föld homokos talajába, legfelső ágai pedig
tizenegy kilométer magasba nyúlnak, ahol
Sanyi, a kései leszármazott egy hatalmas
Boeing vezetőfülkéjében ül - és emlékezik.
Emlékezik kalandos életű ősére, Hárun ben Zikri
Perezre, aki végigkereskedte a világot, mesébe
illő módon meggazdagodott a dzsungelben,
harminc évig bolyongott a világban, élete
alkonyán még Kínába is eljutott, ahol
beleszeretett egy selyemhernyót
tenyésztő lányba (vagy magába a
szép selyemhernyóba?). Perez utódai is
világcsavargók voltak (Sanyi az „argonauták és
a bolygó hollandik kasztjába" sorolja magát),
utazásaik során sorra spanyolosították vagy
magyarosították a nevüket, attól függően, hogy
hová vetette őket a sors. Sanyi apja (vagy
nagyapja, mindenesetre Bobby Fischer oldalági
rokona) így lett Perezből Pereczy. Még ezt a
hozzávető-

kamaradarab egyszer csak nagyszínpadi pro-
dukcióvá válik, valóságos tömeg gyűlik össze. E
tömeg csupa egyénített figurából áll, s ennek
megfelelően beindul a Barabás-effektus: a kü-
lönálló egyedek összeverődve másként reagál-
nak ugyanarra á dologra, mint azt civil magatar-
tásuk alapján feltételezhetnénk. A felcukkolt és
különböző álhírekkel beetetett tömeg félelmete-
sen primitív módon viselkedik, Thomas sorsa
megpecsételődik, az emberek diadalittasan,
álgyőzelmi tudatban, elégedetten távoznak.
Mintha egy mai demonstráción lennénk. Ennek
fényében Thomas konok hajthatatlansága, be-
rendezkedése a harc folytatására reménytelen
reménnyel tölt el.

Henrik Ibsen: Al nép ellensége (békéscsabai Jókai
Színház)
Átdolgozta: Arthur Miller. Fordította: Vajda Miklós.
Díszlet: Székely László. Jelmez: Jánoskúti Márta.
Asszisztens: Gáspár Erzsébet. Rendezte: Konter
László. Szereplők: Gáspár Tibor, Réti Andrea,
Karczag Ferenc, Vékony Anna f. h., Sánta László-
Csarnai Tamás, Valjon Péter-Moravszky László,
Bartus Gyula, Tomanek Gábor, Mészáros Mihály,
Árdeleán László, Kalapos László, Szőke Pál,
Gerner Csaba f. h.

leges családtörténetet is csak nagy nehézségek
árán lehet rekonstruálni az előadásból, hiszen a
cselekmény nem lineáris, és - legalábbis lát-
szólag - mindenfajta belső logika nélkül ugrál
térben és időben.

A nézőteret egy hálószerű vetítővászon vá-
lasztja le a lépcsőzetesen emelkedő színpadtól;
ide vetítik a történetet kommentáló képregény
színes rajzait. Ez a térelválasztás végig megma-
rad, és egyetlen rövid jelenet kivételével a vá-
szon mögött zajlik az előadás. Ez a megoldás
szinte filmszerűvé idegeníti el a játékot, mi-
közben a látványt változatosabbá teszi, mivel
egyszerre lehet „díszletet vetíteni", és ebben a
színes fénykulisszában mozogni, ezenkívül vá-
ratlanabbul lehet indítani a jeleneteket, hiszen
nem látjuk, mikor és hova készülnek bemenni a
színészek. Mindenesetre keményen kell össz-
pontosítania annak a nézőnek, aki nem elégszik
meg a különböző képi síkokból összemontírozott
látvány érdekességével, hanem történetté akar-
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