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Csiszár Imre rendezô nemcsak elénk tartja a tük-
röt, folyamatosan szembesít vele. Nem tudunk sza-
badulni tôle. Lehet-e a provokációra provokációval fe-
lelni? Mi történne, ha könnyedén elôkapnám tás-
kámból a rúzsomat, és akkurátusan használatba
venném? Ecca mulier.

A tükör nemcsak állandó V-effektként szolgál, ha-
nem az elôadás statisztáivá avat, annak összes elfojtá-
sával és fenntartásával. A színészek élnek – visszaél-
nek – ezzel a helyzettel, az este folyamán többször
közvetlenül egy-egy nézônek címzik szavaikat. A kis-
padon ülünk, mi, tartalék játékosok, izgulva, vajon mi
is sorra kerülünk-e egyszer. A darab végére már-már
fizikai fájdalommal küzdünk, hogy nem szólhattunk
bele a cselekmény alakulásába: Angelo kivételesen
kövessen el puccsot, Izabella pedig térjen vissza a zár-
dába annak rendje és módja szerint. A szünetben el
kell hagynunk a termet, az elidegenítés elidegenítése -

ként, mégiscsak nézôk
vagyunk, akik jegyet vál-
tottak. Nem mi va-
gyunk színészek, a szí-
nészek valók közülünk,
ezért ülnek a nézôk so-
raiban. 

Azonosulhatunk An -
gelo hatalmi mámorá-
val, a gáncstalanok ke-
gyetlenségével, majd er -
kölcsi bukásának még
nagyobb kegyetlensé-
gével, Izabella hamis
moráljával, a bulvársaj-
tót képviselô Lucio siker- és információhajhászásával,
Claudio nôies gyávaságával, a Porkoláb szentimenta-
lizmusával, Pompeius züllöttségével és Tekeriné

ügyeskedésével.  
A kérdés csak az, hogy habitu-

sunk és szimpátiánk függvényé-
ben azonosulunk-e, esetleg eluta-
sítjuk a tükörképet, vagy belátjuk,
hogy az összes személyiség ben-
nünk létezik – ahogy Hamvas Bé la
mondaná: „minden embernek a
másik oldalon csak az egész em-
beriség felel meg, minden ember
együttvéve egyenlô velem”.

A színészek így nem kizárólag
saját karakterüket, hanem az em-
ber különbözô aspektusait is hor-
dozzák. Szerepükbe nehezen rá-
zódnak bele, az elôadás elsô felé-
ben sok a felesleges mozdulat,

Selmeczi Bea

Tükörjáték
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színészek a nézôtéren ülnek, már ha beszélhetünk egyáltalán nézôtérrôl, a játéktér ugyanis nem
különül el hermetikusan. Középen tükör áll. A tükör alapvetôen közhely, ez vagy te, ecce homo. 

Ez a tükör azonban annyira tolakodó, hogy elgondolkodunk, kell-e egyáltalán mellette a Szeget szeggel.
Vajon nem lenne-e hatásosabb két felvonás erejéig mereven bámulni magunkat, aztán ki-ki szembesülne 
a saját egyénített drámájával?! A színház közösségi élménye végleg elveszne, ez már a kollektív magány
apoteózisa. 

A

Lapzárta elôtt kaptuk a hírt, hogy
Selmeczi Roland tragi kus körül -
mé nyek között, autó bale set  ben
el hunyt. A Vígszín ház ban, majd
szabadúszóként Sop ron ban, Szol -
no kon, a Pesti és a Madách Szín -
házban játszott, többek között
Shakespeare, Goldoni, Ödön von
Horváth és Parti Nagy Lajos da -
rab jaiban. Harmincnyolc éves volt.

Szôlôskei Tímea (Izabella) 
és Selmeczi Roland (Angelo) 
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túlzott taglejtés, túlzott dikció. Ez a fajta lecsupaszí-
tott koncepció visszafogottabb játékstílust követel.
Minden mesterkéltség eltávolít. Ugyan ilyen hatást
váltanak ki a Szakács Györgyi jelmezeiben jelentkezô
olyan ötletek is, mint a Tekeriné nyakát beborító
fuxgyûjtemény vagy Mari anna szexis fekete alsó-
nemûje. Az egyszínû öltönyök, Izabella egyszerû sza-
bású szoknyája, a papnak álcázott Vincentio gallérjá-
nak diszkrét fehér csíkja sokkal jobban illenek az elô -
adás koncepciójához. A letisztultság abban is segít,
hogy a darab teljesen az idôtlenség síkjába lépjen.

A színészek nem követik híven a shakespeare-i jel-
lemeket. Vincentio (Varga Zoltán) nem azért bújik ál-
ruhába, hogy korrupt államát megismerje alulnézet-
bôl, pusztán a kedélyrontó intézkedéseket kívánja
átruházni feddhetetlen, ám meglehetôsen naiv he-
lyettesére. Egy figyelemelterelô háborúnál minden-
képpen bölcsebb és államkassza-kímélôbb terv. Az
Angelo-csomag terhe alatt nyög a nép, így a herceg
renoméját helyreállítva térhet vissza trónjára, nem
büntet méltatlanul, de nem hirdet általános amnesz-
tiát sem. 

Angelo (Selmeczi Roland) nem viaskodik lelkiis-
meretével túl sokáig, egyetlen röpke monológban le-
számol addigi erkölcseivel, a gazemberséget választ-
ja, s egy pillanatra sem tér le zsarnoki útjáról. Iza bel -
lá nak mintha elôre megfontolt szándékkal tenne
ajánlatot, nem a hosszúra nyúlt társalgás közben
veszti el fejét.

Lucio (Dózsa Zoltán) jelleme is új színnel gazdago-
dott: az örökké bratyizó haszonélvezô száguldó ripor-
terré avanzsált. Kéjjel vájkál mások nyomorúságában,
habzsolja az információkat; kérdéseiben már benne
rejlenek a hallani vágyott válaszok. Nemcsak a közvéle-
ményt formálja, hanem közvetít a lent és a fent között. 

A legérdekesebb változáson mégis Izabella (Szôlôs -
kei Tímea) alakja esett át: a fiatal apácajelölt eredetileg

a tisztaság megtestesítôje, itt azonban valódi vénlány,
aki makacsul ragaszkodik elveihez. A szexuális érint-
kezést nem keresztényi kötelességbôl veti meg, ha-
nem pusztán félelembôl, a túl sokáig parlagon heverô
nôk felnagyított szüzesség-rögeszméjébôl.

Escalus (Cs. Németh Lajos) csúszó-mászó udva-
ronc, Karácsonyi Zoltán és Trokán Júlia kissé vérsze-
gény szerelmespár, Nagy Enikô bumfordi és slampos
Marianna, Szûcs Péter Pál túljátszott Hólyag, de a
Szeget szeggel sava-borsát valójában a mellékszerepek
adják. Zámbori Soma erôs tájszólásban beszélô, egy-
ügyû fogdmegje, Kerekes József intellektuális
Porkolábja, Hayth Zoltán elégedett Hóhérja, Haás
Vander Péter simulékony, behízelgô csaposa és vé-
gül, de nem utolsósorban, Szilágyi Zsuzsa üzletasz-
szonyos kerítônôje mind egy-egy gyöngyszem.

Az elôadás igazi fôszereplôjének mégis Bernátot
(Csadi Zoltánt) tekinthetjük, aki átalussza az esemé-
nyeket. Az elôadásról csakúgy nem vesz tudomást,
mint a nézôkrôl. Ô az örök kívülálló. A tükör elôtt
fekszik, részeg álmában forgolódik, zavarja a képet.
Hiába nézzük magunkat a tükörben, mindig ô hever
a lábunknál. Felirat helyett lábjegyzetként int: ismerd
meg magad, s változtasd meg élted. Ha pedig nem si-
kerül, vár a boldog delírium.  
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SZEGET SZEGGEL (Budapesti
Kamaraszínház, Ericsson Stúdió)
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Díszlet-rendezô: Csiszár Imre.
Szereplôk: Varga Zoltán, Selmeczi Roland, Dózsa
Zol tán, Cs. Németh Lajos, Haás Vander Péter, Szô -
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endezô, színpadra alkalmazó, dramaturg legyen
a talpán, aki visszaemlékezésekbôl és levélrész-

letekbôl mûködôképes színpadi szöveget applikál.
Pláne két személyre. Pláne Greta Garbo életérôl. Pláne
arról az életszakaszáról, amelyben semmi sem kiált
színpad után.

Az adaptálás nehézségeirôl, a levéldrámák és drámai
levelek hátulütôirôl elmélkedni messze vezetne, az
azonban bizonyos: Greta Garbo biszexualitása kevés
ahhoz, hogy egy színházi elôadás alapjául szolgáljon.

Legfeljebb a pletykalapok találhatnak csemegéznivalót
abban, hogy az „isteni svéd” intim viszonyt folytatott
színiakadémiai szobatársával, Mimi Pollakkal – s ezt
nem holmi kultúrsznobizmus mondatja, hanem a ta-
pasztalat, miszerint Garbo unásig ismert életrajza drá-
matémának tökéletesen érdektelen. Hogy a késôbbi
színésznô miként tengette napjait szegény lányként
Stockholm külvárosában, miként fedezte fel Mauritz
Stiller filmrendezô a Dramaten színiiskolájában,
miként lett Gustafssonból Garbo, és Hollywood meg
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