
be valamiféle meghatározatlan külvilág
hangjaként. Holott a rendező szándéka
ellentétes: ő a magára maradt hős gon-
dolatait akarja „kivetíteni", de ezzel a
megoldással épp az előadás immanens
törvényeit hágja át.

De ha a játék illúziójáról beszélünk,
szólnunk kell a színészi alakításokról is.
Hisz a rendezés nemcsak a színháztér
maximális és ötletes kiaknázását jelenti,
nem is csupán az előadás tempójának
megadását (mely igen jó, talán csak a
dráma végén lassul, inkább az író, mint a
rendező hibájából; a rendezőn legfeljebb a
fokozottabb szigort kérhetjük számon). De
a rendezés atmoszférateremtés is, a
színészi alakítások meg-komponálása: a
rendezőnek mintegy a színészre kell
építenie egész művét, ami ezúttal nem is a
legkönnyebb feladat. Vannak ugyanis olyan
„sima" dramaturgiájú darabok, melyekhez
csak a kulcsot kell megtalálnia a
rendezőnek, s a karakterisztikusan
megrajzolt szerepek - megfelelő színészi
alakításban - szinte maguktól
„összeállnak". Csurka jól érti a
dramaturgiát, tudja, meddig lehet
,.szabályos", s hol kell ..formabontónak"
lennie; „dramaturgiai bravúrját" ezzel az
értéssel építi. De a darab dramaturgiája
éppen ezért nem is lehet „sima"; a
..bravúrok" állandó buktatókat, csapdákat
rejtenek magukban. A drámai kifejletet
szolgáló utalások nemegyszer el-
lenkezőjükbe fordulhatnának át. De Léner
Péter visszafogott és pontos értelmezése
jól építi az expozíciót e kockázatos
elemekből: Czifra öngyilkosságára például
először - még teljesen észrevehetetlenül -
Abonyi szappanevési mániája utal (a darab
végén ugyanis Abonyi óira meg akarja enni
a szappant, így derül ki. hogy
borotvapenge van benne, ami egyébként
ekkor még pusztán rossz viccnek tűnik).
Jellemző Csurka-ötlet ez, a Ki lesz a
bálanya? tele van hasonlókkal: elég lenne,
ha a rendező csak egy árnyalattal
tévesztené el a hangot, s a játék máris
hamis végletekbe csúszna át.

A hang azonban a színész hangja.
Amiből Léner Péter rendezését megfor-
málja, az már a négy főszerepet alakító
színész kemény munkája. Inke László
cinikus-könnyed Czifrája, aki talán azért
választja a halált, mert képtelen elveszíteni
fensőbbségét; Keres Emil ma-tematikusa,
aki a Fény nevet viseli, de egy-egy válságos
pillanatban keserű, koravén vonások
húzódnak az arcán; Szilágyi Tibor
tragikomikus, jellemgyenge Abonyija, tele
groteszk önsajnálattal; s végül a néhány
éve végzett, de máris kitűnő teljesítményt
nyújtó fiatal színész, Harsányi Gábor
Csüllöghje, akiben egy egész társadalmi
réteg ellent-mondásossága ölt testet. Az
avatott szem azonban az alakítások mögött
szinte minden percben ott érzi a rendezőt:
igen

pontos hangszerelésre volt szükség, hogy a
komédia-tónusú első részt autentikusan
követhesse a második, melynek komorsága
tovább már nem is fokozható. De az
előadásban komédia és tragédia egymásra
utalnak: nemcsak azért, mert a tragikus
szituáció a komikumból nő ki (és úgy, hogy
az első perctől benne érezzük), hanem
azért is, mert a dráma visszavetíti
filozófiáját a komédiára, sötétebbé, de
mélyebbé teszi humorát. Ami nagyszerűen
sikerült: Csüllögh első hangoskodásában,
Abonyi első bohóckodásaiban, a
„legártatlanabb" gesztusokban is
valamiképp már ott van végső tudásunk a
széthullásról, anélkül, hogy tudnánk róla.
Ez az alig elemezhető, igazán csak a
komplex művészi élmény hatásában
érezhető finom kidolgozás teszi Léner
Péter művét az utóbbi évek egyik legjobb
rendezésévé.

Illyés Gyula: Az éden elvesztése. Iro-
dalmi Színpad.

Rendezte: Léner Péter, zenéjét szerez-
te: Szokolay Sándor. Jelmez: Köpeczi Bócz
István. Szereplők: Keres Emil, Horváth
Ferenc, Jancsó Adrienn, Bozóky István.

Déry Tibor: Szembenézni. Irodalmi
Színpad.

Rendezte: Léner Péter, zenéjét szerez-
te: Szokolay Sándor. Jelmez: Köpeczi Bócz
István. Szereplők: Keres Emil, Horváth
Ferenc, Bozóky István, Jancsó Adrienn.

Csurka István: Ki lesz a bálanya?
Thália Stúdió.

Művészeti vezető: Kazimir Károly,
rendezte: Léner Péter, díszlet és jelmez.
Rajkai György. Szereplők: Inke László,
Keres Emil, Szilágyi Tibor, Harsányi
Gábor, Maros Gábor fh., Hámori Ildikó f
h.

KOLOZSVÁROTT
MAJOR TAMÁS RENDEZI

Shakespeare „Téli rege" című
színművét. Ugyancsak a Kolozsvári
Magyar Színházban, Madách Imre
„Az ember tragédiája" című
drámájában Ádám és Lucifer szerepét
Sinkovits Imre
és Major Tamás alakítják
az idei évadban. Major Tamás
fellép a „Kedves hazug"-ban is.

BARTA ANDRÁS

Királyi játszma

Fehér Miklós díszlete
Száraz György Királycsel című
történelmi groteszkjéhez

Száraz György második, a veszprémi
Petőfi Színházban bemutatott színpadi
műve, a Királycsel 1401-ben játszódik, és
témája Zsigmond királyunk, a későbbi
német-római császár fogsága, illetve fog-
ságból való szabadulása. Száraz György a
hiteles adatokon alapuló történetet
történelmi-politikai játszmának fogja fel. A
tét: a hatalom visszaszerzése vagy a halál.
Az egyik oldalon a romantikus, hitbuzgó
király áll, a másik oldalon a központi
hatalom ellen lázadó oligarchák.
Beleszólnak még a játszmába a különböző
módon érdekelt külföldi hatalmak, valamint
a két ágra szakadt egy-ház, a római és
avignoni pápaság kép-viselői. És a bizánci
követ, a fortélyos diplomata, a „homo
ludens", aki mint-egy a mérleg nyelveként
mind fontosabb közvetítői szerephez jut a
cselekmény folyamán.

Az anekdotaszerű történelmi epizód
valójában csak jól megválasztott példázat,
ürügy a mai nézőhöz szóló mondandó
közvetítésére. Száraz György Zsigmondja a
szellem-ősök intelmén okulva, a bizánci
tanácsát megfogadva és a kedvező
körülmények segítségével a romantikus
múlttól eljut a könyörtelen számításig, és
újra magához ragadja a hatalmat. Ennek az
uralkodói magatartásnak ironikus
bemutatása nemcsak azáltal válik egy ma is
előforduló vezetői koncepció bírálatává,
hogy az író szándékos anakronizmusok
sorozatával külön hang-súlyt is ad
koncepciójának. Ezt involválja a
békétlenkedő, majd a koncért egymással és
az uralkodóval kiegyező kiskirály oligarchák
szatirikus színpadra állításán és a
részletmegoldásokon túl az az írói alapállás
is, amely ezeknek az ál-hősöknek egymással
való civódását és hatalmi harcát a
történelem fonákjának tekinti. Minden
korban és minden történelmi helyzetben.

Fehér Miklós díszlete nemcsak hiány-
talanul közvetíti, hanem a vizualitás te-
kintetében tovább is fejleszti a szerzői - és
rendezői - elgondolást. Nem pusztán
helyszínt ábrázol, hanem az adott komédia
sajátos világának megteremtésével a
színdarab lényegének hangsúlyozását segíti
elő. Ennek alátámasztására álljon itt
mindenekelőtt a díszletre vonatkozó szerzői
utasítás és a megvalósult színpadkép
összehasonlítása.

Az 1. kép szerzői díszlet-instrukciója a
következő: „Toronyszoba a visegrádi
várban. Durván összerótt roppant falak.
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irdatlan magasságban keskeny, lőrésszerű
ablakkal. A falból - teljesen értelmetlenül -
hatalmas vaskarikák lógnak. Tenyérnyi
keresztpántokkal megerősített tölgyfaajtó,
bekeretezett táblával; a tábla szövege fölött
otromba betűkkel ez áll: »Házirend«. A
falra erősített vas-kosárban egyetlen égő
szurokfáklya. A sarokban mennyezetes ágy.
Szúette, roskatag alkotmány; foszló
baldachinja alatt ócska lószőrvánkos,
kincstári lópokróc. Középütt durván
összeácsolt faasztal, mellette díszesen
foragott címeres karosszék. Vaspántos
láda. Az ággyal el-lentétes sarokban kibli.
Pókháló, piszok. A falak elérhető
magasságban telefirkálva, vésve, rajzolva."

És milyen a díszlet, amely a nézőtér-re
belépő közönséget a nyitott színpadon
fogadja?

Abból kiindulva, hogy egy királyi
játszma szemtanúi vagyunk, a háttér ha-
talmas, címerrel díszített fekete-fehér
négyzetből álló sakktábla, amelyet két-
oldalt a játszma esélyeit jelképező keret
egészít ki. Jobbról egy akasztófa, balról egy
címerpajzsszerűen kiképzett királyi korona.

Ez a dekoratív, fametszetre emlékez
tető háttér már az első pillanatban meg-
teremti a groteszkbe hajló komédia alap-
gondolatát: a néző érzi, hogy amit itt,
ebben a színpadi világban el fognak ját-
szani, azt nem kell a maga realitásában
egészen komolyan vennie; a játék volta-
képpen csak ürügy egy ekkor még ho-
mályban levő komolyabb közlendő tol-
mácsolására.

És „mit tud" ez a díszlet? A sakk-tábla
valamennyi négyzete a tengelye körül
forgatható - a túlsó oldal az eredetivel
ellenkező, de szintén fekete vagy fehér
színű, ám ezt nem díszíti címer, ami a
háttér változása során önmagában is
ritmusváltást hoz létre. Így különböző
rajzot kialakító fehér vagy fekete sorok,
illetve foltok keletkeznek. Az első képben
például a hat bal alsó négyzet három fekete
négyzet megforgatásával fehér téglalapot
alkot, és ez a börtön ajtaját adja.
(Egyébként az alsó három sorban kétoldalt
és középen egy-egy ajtó nyitható.)
Ugyanebben a képben felül, jobbról a
második sorban egy fekete

négyzet megfordításával keskeny fehér sáv
keletkezik: ez a börtönablak.

A szintén játékos szellemben, rátétek-kel
és rajzolt megoldással készült, illusztráció
jellegű, koragótikus stílust imitáló bútorok
és a mára utaló, anakronisztikus kellékek
tovább fokozzák a nagy tétre menő
politikai játszma hatását. Az első képben
mindössze egy asztal, egy priccs, egy ülőke
és egy kibli van a színpadon, az ajtó mellé
pedig fáklyát tűznek. Ebben a rácsozat
által börtönszerűvé tett, ám mégis sok
szabad teret biztosító, jól megkomponált
térben tág lehetőség nyílik a mozgásra. A
jobb oldali akasztófán a történet alakulásá-
nak megfelelően minden képben más,
stilizáltan kialakított tárgy függ. Az első
képben például az elnagyolt, gótikus be-
tűkkel megrajzolt, fóliánsszerű, a szerzői
utasításban is előírt „Házirend". (A további
képekben ezek a tárgyak nem ilyen jól
kivehetők, jelképességük nem mindig
pontosan fordítható le a darab nyelvére.)

A szerzői utasítástól megoldásában
merőben eltérő díszlettel kapcsolatban az
író a bemutató után kérdésünkre meg-
jegyezte: „Így képzeltem!" Amikor em-
lékeztettük a szövegkönyv előírásaira, azt
mondta: „Megláttam a díszlettervet, és azt
gondoltam, hogy magam is így képzeltem
..."

A hét képből álló komédia valamennyi
díszletképét nem írhatjuk le részletesen.
Tény azonban, hogy a visegrádi várbörtönt
követő budai kancellária, majd a siklósi
lakosztály, Kanizsai érsek szobája és
ezeknek a színeknek későbbi változata
ugyanebben a felfogásban fogant. Csak
példaként említjük az érseki szoba hátterét,
amely a sakktáblán ki-alakított két teljes
sort kitöltő aszimmetrikus, fehér
keresztgerendából és három, fehér
négyzetekből kiképzett ajtóból alakul ki.
Az ajtókon zárópántszerű, gótikus
betűkkel megrajzolt feliratok helyezkednek
el; rajtuk balról jobbra a „Hit" - „Remény"

- „Szeretet" felírás olvasható. A kancellária
várószobájából a tárgyalóterembe nyíló
ajtóra pedig egy „Értekezlet" feliratú táblát
helyeztek. A kellékek természetesen
szintén ebben a felfogásban illeszkednek a
játékba: a

lúdtoll mellett golyóstoll, a korabeli író-
padon pedig házitelefon, a sajtókonfe-
rencia jelenetében pedig magnók, reflek-
torok és filmcsapók is szerepelnek.

A háttér, a bútorzat és a kellékek já-
tékosságát a komédia menetének megfe-
lelő tudatos világítási effektusok egészítik
ki. Ahogy Zsigmond a reménytelen
visegrádi fogságból mind közelebb lép a
hatalom visszaszerzéséhez, úgy válik a
színpad mind világosabbá az egy-mást
követő képek során, míg végül a hetedik
képben teljes ragyogásban teljesedik ki, és
közben a király börtönei is mind
lakályosabbá válnak. Ez úgy jön létre, hogy
a háttér-sakktáblán egyre több a fehér
kocka. Kényszermegoldást csak a hetedik
kép egyik epizódjában láthattunk:
Zsigmond és leendő hitvese, Cillei Borbála
a sakktábla mellett hagyják el a színpadot,
midőn a sebtiben megbeszélt légyottra
mennek. Mivel itt nyilvánvalóan nincs
járás, ennek az eredetileg nyílt színre,
spanyolfal mögé tervezett találkának balul
sikerült „lebonyolításával" kissé megtörik a
játék stílusa. Igaz, a' színpadon belül
kiképzett külön tér sehogysem fért volna
bele az egyébként teljesen egységes
tervezői koncepcióba. Maradt a
félmegoldás. És az is sajnálatos, hogy -
különösen az első kép sok fekete
négyzetében - mint holmi nagy tükörben, a
nézőtérről is láthatók a szuffita fényei.

Székely Piroska jelmezei a stilizált ko-
rabeli ruházat és a mai öltözködés ízléses,
ötletes és artisztikus vegyítésével, a
díszlethez hasonló szellemben készültek.

Száraz György: Királycsel. Veszprémi
Petőfi Színház.

Rendezte: Sándor János, díszlettervező:
Fehér Miklós, jelmeztervező: Székely
Piroska. Szereplők: Balázs Péter, Szeke-
res Ilona, Meszléry Judit, Demjén
Gyöngyvér, Dobák. Lajos, Hegyi Péter,
Kenderesi Tibor, Nagy Zoltán, Tánczos
Tibor, Horváth Sándor, Joós László,
Czeglédy Sándor, Rindt Rudolf, Bakody
József, Györgyfalvay Péter, Dévai Péter,
Kuppán Ferenc, Újlaky Dénes, Darás
Léna, Vennes Emmy.


