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Nonstop vasárnap

Vidéki színházainkban nem ritka eset:
egy-egy vasárnap két-három előadást is
tartanak, s előfordul, hogy délelőtt, dél-
után és este más-más darabot játszanak.
Debrecenben is gyakoriak az ilyen non-
stop színházi vasárnapok. Ottjártamkor
délelőtt a Csokonai Színházban a Mont-
martre-i ibolya ment, délután a Hungária
Kamaraszínházban Aurel Baranga Legyen
eszed, Cristofor! című komédiáját adták,
este pedig a nagyszínpadon Illés Endre-
Vas István Trisztánját játszották. Külö-
nösen a két utóbbi előadás tanulságait
érdemes közelebbről szemügyre venni.

Trisztán

A debreceni Csokonai Színház egy ides-
tova tizenkilenc éve (pontosan: 1957.
szeptember 21-én) bemutatott drámát vet
újra elő. Illés Endre és Vas István Trisz-
tánja a Jókai Színházban, Gellért Endre
rendezésében annak idején remek elő-adás
és nagy siker volt. Aztán kilenc év-nek
kellett eltelnie, hogy 1966. szeptem-

ber 23-án újra színpadra kerüljön Szege-
den, Bozóky István rendezésében, s újabb
egy esztendőnek, hogy még valaki
eljátszhassa (1967. december z6-án, Petrik
József rendezésében a Déryné
Színházban). Ez a három előadás a Trisz-
tán csaknem két évtizedes színházi pá-
lyafutása. A darab értékeihez mérten nem
túl nagy karrier, de ha a fentebb említett
„egyszeri" drámákra gondolunk, a Trisztán
tulajdonképpen még a szerencsés művek
közé sorolható.

Hogy most Debrecenben miért vitte újra
színre Orosz György rendező? Az
előadásból mindenekelőtt az derül ki,
hogy a Trisztán megállta az idő próbáját.
Jó dráma, melyben csaknem húsz év után
is van érvényes gondolat. Első-sorban az,
hogy vállalnunk kell magunkat, a
tetteinket, az érzelmeinket. Vállalni a
küzdelmet azért, amit akarunk. S ha kell,
szembenézni a következményekkel is.

Ennek felismerése vezérli Orosz György
következetes rendezését, aminek
részletmegoldások egész sorában -
mondhatjuk: szigorú rendbe összefűzött
láncolatában - adja tanújelét. Né-hány
ötlete frappáns. Egyazon színész-nővel
játszatja például Aranyhajú Izoldát és
Fehérkezű Izoldát. A gondolat nem
teljesen új, mert a Déryné Színház 1967-
es előadásában Petrik József is egy
színésznővel (Táncsics Máriával) ját-

szatta a két Izoldát, mint ugyanazon nő-
nek a két különböző énjét. Orosz ehhez
még hozzátesz valamit, s ettől az egész
előadás maibb, modernebb fénytörést kap.
Nevezetesen azt, hogy Trisztán tu-
lajdonképpen minden nőben mindig
Aranyhajú Izoldát szerette, s fogja szeretni
ezután is. Tehát csak olyan valakihez tud
közeledni (még úgy is, azzal a nem férjhez
és feleséghez illő tartózkodó
vonzalommal, ahogyan Fehérkezű Izol-
dához), akiben van valami Aranyhajú
Izoldából. Egy megélt csodát, egy meg-
valósult álmot, egy egyszervolt szerelmet
keres és vetít ki vagy vissza, egy elfe-
ledhetetlen típust keres. Orosz a játék
folyamán azt is érezteti, hogy Trisztán
kicsit már magába a szerelembe szerelmes
- s hogy ez a szerelem egyet jelent
Aranyhajú Izoldával.

Sőt, ezt a rendezői megoldást további
részletekkel erősíti. Azonos színésznővel
játszatja a két Izolda társnőit, Brangweint
és Vivient is, valamint Aguynguerrant, a
gyáva vörös lovagot és Ogrint, a törpét is.
Akárcsak Brangwein és Vivien esetében, a
vörös lovag és Ogrin jellemében is
érdekes párhuzamokat vesz észre, s mivel
a dráma szerkezete is segíti (ezek a figurák
más és más színek-ben jelennek meg),
még technikailag sem nehéz megoldani ezt
az elképzelést. Egyazon színészre bízza
Gurmun királynak, Aranyhajú Izolda
apjának és Keireddin királynak, Fehérkezű
Izolda bátyjának szerepét. S hogy a
párhuzamokat teljessé tegye, a harmadik
felvonás tizedik képében megjelenő Pelot
vadász - aki Trisztán balul végződő
asszonyszerző vállalkozását meséli el
(Keireddinnek kellett volna asszonyt
rabolnia) - ellen-párjaként még egy új
szereplőt is kitalál. Trisztán szolgájának,
Gorvenalnak az első felvonás második
képében el-mondott szavait (azt beszéli el,
hogyan győzte le az óriás Morholtot
Trisztán) az eredeti szereplőlistán nem
található Bannol hadnagynak adja, s
Bannolt és Pelotot, ezt a Trisztán
jellemzése szem-pontjából lényeges két
figurát egyazon színészre bízza.

Izolda alakjának értelmezéséből még
valami következik, s ez igen fontos a
debreceni előadásban. Nevezetesen, hogy
ennek a rendezésnek az igazi fő-hőse nem
Trisztán, hanem Izolda, az Aranyhajú. S
nem csak azért, mert benne van meg
minden szenvedély, szépség és szerelem,
vagy mert megkettőzött alakjában egyben
önmaga ellentétét - Tannhäuser-Trisztán
mellett Vénuszt és Er-
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zsébetet - is megtestesítheti; hanem mert
végül is Izolda dönt minden lényeges
mozzanatban (mind a két Izolda!),
mindent ő (vagy: ők) mozgat(nak).
Trisztánnal csak megtörténnek a dolgok.
Megy a végzete felé, de ezt a végzetet
Izolda teremti meg. A szerelmi báj-ital
nem oka semminek, hiszen azt is --
tudatosan, megfontolva - Izolda adja oda
Trisztánnak. Már ekkor dönt - és Orosz
világosan jelzi, hogy a döntéssel elköveti
az első és egyben a legsúlyosabb kihatású
drámai vétséget. (Egyéb-ként a két főhős
drámai vétségeinek szituációi végig
különleges hangsúlyt, ki-dolgozottságot
kapnak. Trisztán vétségei, melyek
tulajdonképpen nem mások, mint súlyos
következményű hazugságok, s Izolda
vétségei, melyek döntőek - a bájitaltól
kezdve azon át, hogy maga helyett
Brangweint küldi Marke király ágyába,
majd később ő fekszik a király, azaz a
férje mellé, de ezzel meg-csalja Trisztánt,
addig, hogy meg akarja öletni Brangweint,
mert az mindent tud, illetve hogy a
gyanakvó Markét az első égerfajelenetben
egy nagy hazugság-tirádával becsapja -
egymásba fonódnak, s így, együtt teremtik
meg a dráma végzetes ok-okozat
láncolatát. S a végső nagy vétség is
Izoldáé, ha ezúttal a Fehérkezűé is: fekete
vitorlájúnak hazudja a fehér vitorlás
bárkát, melyen Izolda a halálos sebet
kapott Trisztánhoz jön. Ebbe a hazugságba
pusztul bele Trisztán, s az ő halála miatt
öli meg magát Aranyhajú Izolda.)

Az előadás nem akarja elleplezni, hogy
Trisztán és Izolda szerelme végső soron
bűnös, tilos szerelem, s hogy emiatt kell
bűnhődniük. Más megfogalmazásban:
mivel fellázadtak a szokások, szabályok, a
megszokott és bevett erkölcsi rend ellen,
nem lehet más kiútjuk, mint a halál. De az
is kicseng ebből a koncepcióból, hogy ez a
bűnösnek is vállalt szerelem mennyire
hatalmas, önmaga mércéjével mérve
milyen tiszta és szép, s hogy bár Trisztán
és Izolda nem vétlenek, mégis
felmagasztosulnak, mert a szerelmük ereje
még a konvenciókat is le tudja győzni.

Hogy maga az előadás mégis sok
vonatkozásban elmaradt ettől a rendezői
koncepciótól, az legfeljebb csak meglepő,
de nem érthetetlen. Úgy vélem, ennek két
alapvető oka volt az egyik a nem minden
poszton optimális szereposztás, a másik
pedig a rendelkezésre álló kevés próbaidő
s az ebből adódó problémák.

Orosz a dráma kulcsfiguráit, a két
Izoldát Balogh Emesére bízta. Azt is
mondhatjuk: rettenetesen nehéz feladatát
jól oldja meg, mert részint végig tudja
vezetni az Izoldák fontos drámai funk-
cióit, részint pedig megteremti a két
Izolda különbözőségében is egységes
alakját. A kulcsjelenetekben nem hiányzik
játékából az átéltség, kitűnően mozog,
mimikája, gesztusai végig jól kontrolláltak
s igen takarékosak, tömörek. Két alapvető
hiányosság azonban meggátolja abban,
hogy mindazt kifejezze kettős szerepében,
amit a rendező az Izoldákkal - meg azzal,
hogy egy színésznőre bízta őket -
kifejezni kívánt. Az egyik fogyatékosság
technikai jel-legű: Balogh Emese nem
beszél szépen. Ez nem csak azt jelenti,
hogy légzés-technikai és artikulációs
problémái vannak, hanem azt is, hogy a
hangja nem visz eléggé, s nem is eléggé
modulatív. Nincsenek megfelelő színei,
alakítása nincs hangban is elképzelve,
felépítve és megvalósítva. Az a világosan
érzékelhető zenei szerkezet, amely Orosz
rendezésére jellemző, s amelyben az
egyes motívumok, jelenetek, jellemek,
szituációk úgy épülnek fel s fonódnak
egy-másba, mint egy bonyolult, de igen
szigorú szerkezetű zeneműben, megköve-
telné, hogy a színészek ugyanilyen zenei
megközelítéssel oldják meg a mű egyes
témáit, azaz a szerepüket. (Egyébként nem
Balogh Emese az egyetlen az elő-adásban,
akinél ez a törekvés nem érezhető.)

A másik fogyatékosság némiképp
összefügg a fentiekkel. A Trisztán verses
dráma. Ez ugyan nem azt jelenti, hogy a
verssorokat ki kell zengetni, vagy hogy a
rímeket ki kell pengetni, de azt min-
denképp jelenti, hogy másképp kell
mondani, mint a prózát, mivelhogy nem
próza. A szöveg lüktetése - zeneisége, ha
úgy tetszik - el nem hanyagolható
tényezője e dráma bármely alakját meg-
formáló színész alakításának, hát még
Izolda alakítójának mennyire kell erre
ügyelnie! Egyfa j ta lírai emelkedettség-
gel ezt nem lehet megoldani, mert ez
gyakran átcsúszhat - s Balogh Emesénél át
is csúszik - versmondásba. Ami
alakításából ebben a vonatkozásban
hiányzik, az nem más, mint a líra szen-
vedélye, sodrása, lendülete, amely a drá-
mában mindig drámai szituációkban jele-
nik meg. Így aztán játéka néha a legfor-
róbb pontokon marad külsőségesen
drámázó, s csak ritkán sikerül arra az
izzásra hevíteni alakítását, amelyre

Izolda esetében szükség lenne. Kicsit
mintha Aranyhajú Izoldaként is már Fe-
hérkezű Izoldára gondolna. Ha énekesnő
lenne, azt mondanám: a nagy dallam-ívek
megrajzolása, a dinamikai és tempóbeli
fokozások helyes adagolásának s a
megfelelő ritmusnak a hiánya csökkenti le
alakítása értékét s akadályozza meg
abban, hogy jó színvonalú megoldás
helyett kiválóan formálja meg a két
Izoldát.

Hasonló problémákat vet fel Cser-halmi
György Trisztánja is. Rá még fo-
kozottabban áll, hogy nem érzékelteti
eléggé a verses szöveg nemi próza voltát.
Trisztánt úgy akarja közelebb hozni a mai
közönséghez, hogy kissé bánya-veti,
beszédében is eléggé henye mai
huszonévesnek ábrázolja. Szinte teljesen
hiányzik ebből az alakításból a hősi,
lovagi Trisztán. Túlságosan puha, kép-
lékeny, hajlékony Trisztán ez, még akkor
is, ha a második felvonás ötödik képének
nagy kitörésében megpróbálja felmutatni
Trisztán becsületérzését, szerelem és
kötelesség összeütközésének tragikus
dilemmáját. Cserhalmi Trisztánjával
valóban csak megesnek a dolgok.
Bódultan, mint a lámpafénybe került
lepke, megy Izolda aranyhajának ragyo-
gása után, s így lényegesen kevésbé ár-
nyalt, kevésbé tragikus figurát teremt,
mint amilyennek a darabbeli - és a ren-
dező elképzelései szerinti - Trisztánnak
lennie kellene. Cserhalmi beszédtechni-
kája sem kifogástalan, hajlamos az elmo-
sásra, mondatok, frázisok hangos indí-
tására, majd érthetetlenségig halk befe-
jezésére, s ő sem igen él a. hang színezé-
sének, modulálásának karakterizáló erejű
lehetőségeivel. Cserhalmi tehetséges, jó
színész, számos alakításával bizonyította
ezt. De az az érzésem, hogy Trisztán nem
az ő szerepe.

Az előadás kevésbé meggyőző voltának
másik alapvető okát alighanem az
időhiányban kereshetjük. Egy ilyen ér-
zékeny pontossággal. kiformált és végig-
gondolt rendezői elképzelés gyakran az
apróságok gondos kimunkálásán múlik.
És pontosan ezekhez kell a legtöbb idő.
Egy előadás nagy vonalai többnyire jól
kirajzolódnak két-három hetes próba után
is, de amíg egy nagyon következetes
rendezői elképzelésben minden a helyére
kerül, a színész beszédtechnikai
problémáitól a kellékekig, a fizikai cse-
lekvésektől, akár egyes gesztusoktól a
díszletig vagy a ruhákig, az iszonyatosan
nehéz és időrabló munka. És sajnos na-
gyon gyakran az érződik sok előadásból,



hogy az előre kitűzött, szentnek és sért-
hetetlennek tekintett premierdátum vészes
közeledése miatt éppen ezekre a
csiszolásokra, a részeknek az egészbe
illesztésére, a varratok eldolgozására,
egyszóval: a nagyobb vagy a lehető
legnagyobb műgondra nem jutott már idő.

Á debreceni Trisztánnál is erről lehetett
szó. Különben biztosan észreveszik, hogy
az egyébként szép és ötletesen megoldott,
egyetlen forgóra helyezett lépcsőkből,
dobogókból, ívekből, emel-vényekből álló
díszletben - a vendég Wegenast Róbert
munkája - milyen rossz játéklehetőséget
ad, mennyire majdnem a nevetségesig
torz mozgásra készteti a szereplőket, s
főleg Marke királyt az égerfajelenetek
megoldása. Ugyanakkor például a hajó
díszlete az első felvonás harmadik
színében kifejezetten költői, szép,
egyszersmind hallatlanul egy-szerű. Arra
is fel kellett volna figyelni, hogy milyen
suták a csupaszon hurcolt kardok,
mennyire nincs fegyverfunkciójuk,
mennyivel inkább hasonlítanak
piszkavashoz, mint egy lovag lovagságát
is jelképező harci eszközéhez. De ezeken
és a hasonló pontatlanságokon messze
túlmenően fontos az, amiben az egyes
alakok színészi kimunkálását akadályozta
az időhiány. Sem a két főszereplő, sem az
ugyancsak jelentős szerepeket játszó
Agárdy Ilona (ő Brangwein és Vivien)
nem kaphatták meg a részletes kidolgo-
zottsághoz szükséges időt. Így állhatott
elő az a furcsa helyzet, hogy az előadás
legjobb színészi alakításait a kevésbé
fontos szereplők nyújtották - azok, akik-
nek egyszerűbb, nem oly sokrétű szerepét
könnyebb volt rövidebb idő alatt is
megfelelően kidolgozni.

Sárosdy Rezső Marke királya például
pontosan megrajzolt figura. Jósága,
Trisztán iránti szeretete és Izolda iránti
szerelme, jóhiszeműsége és nemes nagy-
lelkűsége egy tiszta, szép emberségű
jellemet állít elénk, akiben legfeljebb csak
rezignáció és lemondás található, de
pipogyaság vagy nevetségesség nem.
Sárközy Zoltán (Gurmun király, Arany-
hajú Izolda apja, és Keireddin király,
Fehérkezű Izolda bátyja szerepében) a két
alak érdekes hasonlatosságát mint
egyazon ember két oldalát rajzolja meg.
Gurmun higgadt józanságára Keireddin
könnyelműsége, gátlástalansága rímel, s
csak Trisztán iránti megbecsülésüket
formálja meg szinte azonos módon.

Csíkos Sándor mint Bannol hadnagy és
Pelot, a vadász, elsősorban is szép beszé-
dével tűnik ki; ő talál rá legjobban a szö-
veg kifejezésbeli követelményeinek meg-
oldására. A két epizódfigura azonos vo-
násait - egyenességüket, becsületességüket
- is jól hangsúlyozza, s megfelelő súlyt tud
adni a nem nagy, de igen fontos
szerepeknek. Agárdy Ilonáról már esett
szó - mondjuk még el róla, hogy a
szerepek lehetőségeinél általában jóval
passzívabb. Mintha onnan értelmezné
például Brangwein figuráját, hogy a lányt
Izolda Marke ágyába parancsolja, s a
kényszerből végül is szerelem lesz, de ezt
sohasem vallhatja be Brangwein sem
Izoldának, sem Markénak, és emiatt válik
búskomorrá. Agárdy kicsit ezt a szituációt
viszi át Brangwein egész szerepére.

Maszkban, mozgásban, felfogásban ki-
tűnő Kóti Árpád Ogrinja és Vörös lovagja.
Variációk az intrikus szerepkörre - így is
nevezhetnénk ezt a pompásan megoldott
két figurát. A hátborzongatóan okos és
ravasz Ogrin és a félelmet keltően buta
Vörös lovag gonoszságának,
rosszindulatának azonos tőről eredését
játssza el Kóti.

*

A debreceni Trisztán, problémáival együtt
is, végül is érdekes előadás, és legalább
három dologra nyomatékosan
figyelmeztet. Az első: ez a dráma ma is
izgalmas, modern, gondolatgazdag, a mai
nézőhöz is szóló alkotás, érdemes újra
elővenni, eljátszani. A második: az
ilyesfajta reprízeknek viszont csak akkor
van értelmük, ha a rendezőnek van ön-
álló, friss, új mondanivalója a darabbal.
Orosz Györgynek volt. A harmadik: a
legjobb, legérdekesebb elképzelés meg-
valósításához is megfelelő színészek s
megfelelő munkakörülmények - főként:
elegendő idő a próbákra - szükségesek.

Legyen eszed, Cristofor!

„Ez a v í g j á t ék , ahogyan nemsokára l á t n i
fogják, azok ellen szól, akik csak j á t s zanak a
szavakkal és olyan felelőtlenül szórják, mint a
konfettit." Többek között ezzel a mondattal
vezeti be darabját a debreceni előadás
műsorfüzetében Aurel Baranga, a nálunk
is jól ismert román szerző. Az 1964-ben
írt, először Bukarestben, majd a szatmári
Állami Színházban, később a békéscsabai
Jókai Színházban is bemutatott vígjátékról
a szerzői szavak nem sokat árulnak el.

A néző beül a debreceni Hungária
Kamaraszínház alagútszerűen hosszú és
szűk, rossz akusztikájú nézőterére, s ha-
marosan rájön, h o g y a Legyen eszed,
Cristofor!-ról nehéz is lett volna bármit is
elmondani bevezetésként. A darab
ugyanis - amelyet a debreceniek, utalással
habkönnyű voltára, bohózatnak jelölnek
meg a színlapon - a legvegytisztább
közhelyekből rovódott össze. Lássuk
csak: Cristofor Bellea, a híres, ámde
önhitt, pózoló és hiú zeneszerző békés
házasságban él feleségével, Emmával, aki
foglalkozására nézve tanárnő, s mint
ilyen, természetesen kissé szórakozott,
száraz, sótlan, s főleg nem érti meg zseni-
ális férjét. A zseniális férj - mit is tehetne
mást? - enyhén unja szórakozott, száraz,
sótlan stb. hitvesét, miért is kieszel egy
cselt: felesége apja súlyosan beteg, látni
óhajtja lányát, ezért az asszony, egy
állevél hatására, gyorsan hazautazik; s
miután megtisztította a terepet Emma
asszonytól, viharos sebességgel hozzá-lát,
hogy elcsábítsa legjobb barátja, Sajt-fej,
azaz Valeriu Stambuliu tanár úr
szekszepiles feleségét, a híres színésznőt,
Anca Stambuliut. A dolgot megkönnyíti,
hogy Sajtfej tanár urat -- aki ter-
mészetesen félszeg, ügyefogyott, eser-
nyővel jár és tudományos álmokat dé-
delget immár több évtizede - váratlanul
kinevezik érettségi biztosnak egy távoli
városba, s neki is el kell utaznia. Már
majdnem összejönne a nagy szerelem a
zseniális, ámde önhitt, pózoló, hiú stb.
Cristofor és a szekszepiles, élveteg, kacér,
könnyelmű stb. Anca között, de
valahányszor a lényegre térhetnének,
megjelenik Cristofor őrangyala, jobb ke-
ze, titkárnője és titkos imádója stb.,
Victoria kisasszony, aki csak Cristofor
előtt alakítja a pedáns, vénkisasszonyos
titkárnő szerepét, mert másik énje - az
igazi - természetesen vonzó, művelt,
felvilágosult, modern, értékes és komoly
nő. Cristofor és Anca végül is többszöri,
egyre vehemensebb próbálkozás után sem
jutnak el a nagy beteljesülésig (amiből
természetesen számos mulatságos,
bohókás jelenet adódik), és kétséges,
hogy valaha is eljutnak, mert közben
kiderül az állevél titka, hazajön Emma
asszony, sőt Sajtfej tanár úr is, aki szintén
félreértés áldozata lett. Marad tehát az
eredeti felállás : Cristofor --Emma, Sajtfej
- Anca, valamint Victoria kisasszony, aki
valószínűleg a nevető harmadik
kényelmes szerepét fogja alakítani a
jövőben, s ő lesz a nagy Cristofor
vigasztalója.



Ezt a „bonyodalmat" Sardoutól Neil
Simonig bárki kieszelhette volna, s
játszódhatna a világon bárhol, Rejkja-
viktól Szingapurig, Alaszkától a Tűz-
földig. A szerző által a bevezetőben
sugallt magvasabb mondanivaló, a tár-
sadalmi él, a szatirizáló vonások nem-igen
találhatók meg ebben a kis munkában.

Nagy szerencse, hogy a debreceni
előadás rendezője, Gali László főiskolai
hallgató nem akart ebből a lenge maté-
riából holmi szatirikus vígjátékot faragni.
Inkább úgy tekintett Baranga szövegére és
alakjaira, mint olyan képlékeny
nyersanyagra, amiből minden
kiformálható. Így aztán a darabnál sokkal
jobb, érdekesebb és mulattatóbb előadás
kerekedett.

Gali az utolsó mozzanatig, játékötletig,
kellékig és zajhatásig következetes módon
kitalált egy szuverén színpadi világot, egy
precízen működő, jól olajozott
csapágyakon futó, lendületes, könnyed és
tetszetős gépezetet, amelynek segítségével
nem „feldobja" a darabot, hanem olyan
színpadi és játékkörülményeket teremt,
úgy építi fel a figurákat, hogy a gyenge
írói anyag szinte eltűnik, vagy csak alig
sejlik át a játék nemesebb szövetén. Így
aztán az előadás meggyőz önmagáról,
olyannyira, hogy csak a nézőtéri lámpák
kigyúlása után érünk rá elgondolkozni,
mennyire nem a meg-írt darabnak
köszönhettük a jó szórakozást, milyen
pompásan takarta el a fogyatékosságokat a
rendező és a kitűnő színészi játék.

A Legyen eged, Cristofor! ugyanis - a
rendezői ötletek s a játék gondos meg-
szervezése mellett - a színészi alakítások-
nak köszönheti a sikerét.

Elsősorban is Soós Editnek. Kettős
szerepet játszik, ő alakítja Emma asszonyt
és Anca művésznőt is. Ez bár maga
bravúr, hiszen a lendületes előadásban
néha másfél-két perc áll rendelkezésére,
hogy alakot cseréljen, maszkkal,
sminkkel, ruhával együtt. De ennél a
technikai bravúrnál sokkal lényegesebb
az, hogy Soós Edit minden váltásnál képes
jellemet is cserélni, a vénkisasszonyos
Emmát és a vérbő Ancát egyaránt el tudja
játszani, s mind a kettő teljes, kerek egész,
pontosan körvonalazott karakter. Egyetlen
percre sem enged a rettenetesen csábító
rutineszközök vonzásának. Ellenben
enged minden lehetőségnek, amely módot
ad humorra, fanyar komédiázó kedve
kiélésére. Kesernyés

ízekkel teli komikai tehetségét eddig
csak a filmvászonról ismertük.

Hasonló meglepetés Csáky Magda
Victoria kisasszony szerepében. Ebből a
szabványtitkárnő figurából, amelynek
nincs egyetlen eredeti vonása sem, a
mozgások, a hangsúlyok, a mimika, a
maszk segítségével olyan kerek, teljesen
körüljárható jellemet teremt, mint ha
legalább Bernard Shaw írta volna meg
ezt a szerepet. (Egyébként is érdemes
megfigyelni, hogy Gali rendezése fino-
man, elegánsan egy shaw-i vígjáték s
annak stílusa felé tolja cl, dúsítja fel az
előadást, s különösen a két női szereplő
megfogalmazását.)

Novák István sokadik félszeg kisember
figuráját játssza, s csak ő tudja, miképp
csinálja, hogy ezek az egyforma alakok
mégsem hasonlítanak egymásra.
Megformálásában Sajtfej tanár úr most

öt kelléknek ad jellemrajz erejű szerepet;
a kalapjának, az esernyőjének és az akta-
táskájának, a szemüvegének és a kar-
órájának. Amit ezekkel a tárgyakkal mű-
vel, az sokkal többet és mélyebbet mond
el erről a figuráról, mint amit a megírt
szövegből megtudunk róla.

Simon György, a miskolci Nemzeti
Színház tagja vendégként játssza Cris-
tofor szerepét. Alakításán érződik, hogy
egy más rendezésben - amely egyértel-
műen bohózat volt már megformálta ezt
az alakot. Eszközei harsányabbak, mint a
többi szereplőé, alakítása rusztikusabb,
mint társaié. Így aztán, bár sok jó
játékötlettel s óriási elánnal komédiázza
végig a darabot, egy kicsit elüt ennek az
elegánsan megformált előadásnak a
stílusától. Nem Barangáétól, hiszen ebbe
a darabba igazán minden belefér, hanem
attól a könnyed és gunyoros

Baranga: Legyen eszed , Cris tofor! (Debreceni Csokonai Színház)
Csáky Magda (Vic tor ia ) és Novák Is tván ( Va le r i u Stambul iu) ( Ka l má r Is t vá n fel v. )



játéktól, amelyet a Legyen eszed, Cristofor!-
ból Gali és három színésze kiesztergáltak.

*

Említettem, hogy a Hungária Kama-
raszínház valójában nem alkalmas színhá-
zi előadásra. A hatalmas, hosszú és hátsó
traktusában teljesen süket terem mozinak
épült, s a hét első felében ma is moziként
működik. A színház csak péntek-szombat-
vasárnapi, ritkábban csütörtöki társbérlő.
Az évad így is csak május végéig tart.

Ebből a felemás helyzetből ered, hogy
évente csak két bemutatót tartanak itt, s
egy-egy darab általában ötven előadást ér
meg. (Azért ilyen sokat, mert ami a
nagyszínház bérleteiben egy alkalommal
adott nézőszám, az itt csak két előadáson
fér el, s a két színház bérleteit kombinálva
adják ki. Úgy tűnik, a debreceni színház
nem tisztázta önmaga előtt sem, mire
szolgálhat e kamaraterem. A társ-bérlet
miatt teljes üzemmel nem működhet, ez
tény. De azt meg kellene gondolni, hogy
ezért degradálódjon-e a mellék-színház
szerepére? Az idei évadban mindenképp
ez a benyomásunk, hiszen két olyan
darabot tűztek itt műsorra (a másik
Eidam-Werion Tótágas című zenés játéka
volt, amelyek mintegy rangon aluliak
lettek volna a nagyszínházban, s mintha
egy igénytelenebb nézőréteg íz-lésének
kiszolgálására kerültek volna színre. (Más
kérdés, hogy a Legyen eszed, Cristofor!
esetében az előadás maga egyáltalán nem
volt igénytelen, és elmaradott
ízlésnormákhoz sem kívánt igazodni.)

Nem itt és most kell megvitatni, mi a
szerepük a kamaraszínházaknak, de any-
nyit megjegyezhetünk, hogy Debrecen-
ben jelentősebb fórummá tehetnék, tar-
talmasabb művek színterévé alakíthatnák
ezt a „fél" színházat.

Il lés Endre-Vas István: Trisztán (Debreceni
Csokonai Színház)

Rendező: Orosz György; díszlet: Wege-
nast Róbert m. v.; jelmez: Greguss Ildikó.

Szereplők: Cserhalmi György, Balogh
Emese, Sárosdy Rezső, Sárady Zoltán,
Hegedűs László, Korcsmáros Jenő, Árva
László, Kóti Árpád, Mucsi Sándor, Kókai
Gabriella, Sárközy Zoltán, Szabó Ibolya,
Agárdy Ilona, Csíkos Sándor, Lakatos Ist-
ván, T. Nagy András, Kovács Lajos.

Aurel Baranga: Legyen eszed, Cristofor! (Deb-
receni Csokonai Színház)

Rendező: Gali László f. h.; díszlet: Köpeczi
Bócz István m. v. ; jelmez : Fekete Mária m. v.

Szereplők: Novák István, Csáky Magda,
Simon György, Soós Edit.

SZÁNTÓ JUDIT

Két kalap a földön

Sándor János Szeget szeggel-rendezése

A Shakespeare-irodalom könyvtárának
termei közül a legérdekesebb az lehetne,
amely az egyes művek előadástörténetéről
szóló monográfiákat gyűjti. Sajnos ezek
jószerivel megírhatatlanok, hiszen a múlt
évszázadokba csak másodlagos források
közvetítésével pillanthatunk, de még a
jelenben sincs módunk a világ-színpad
egészéről személyes benyomásokat
szerezni. Am még a töredékes kutatás,
primer élmények és másoktól származó
leírások egybevetése is mutatja:
Shakespeare egyedülálló volta mellett a
legékesebb bizonyíték, hogy mennyire
mást, mennyire neki szólót olvashat ki az
egyes művekből egy-egy színház, mű-
ködése idejétől és helyétől függően, anél-
kül, hogy az irón erőszakot követne el.

A XX. századi tolmácsolások története -
időben legalábbis - közel esik mái
hozzánk, és a forrásmunkák - elemzések,
leírások, kritikák, képanyag stb. - i s egy-re
szaporodnak. A többnyire szövegkriti-
kával, -elemzéssel foglalkozó - ilyen ér-
telemben elsőrangú - Shakespeare Quarterly
című tudományos folyóirat mellé
tulajdonképpen kívánkoznék egy másik,
amely a Shakespeare-előadásokat követné
nyomon a világ színpadain. És hogy
témánkat rögtön körülhatároljuk: az egyik
leggazdagabb különszámot épp a Szeget
szeggel, e sokáig mellőzött szín-mű
jelenkori pályafutásának lehetne szentelni
--- és ez a különszám legalább anynyit
mondana el Shakespeare-ről, mint a
magunk viharos, ellentmondásos, tár-
sadalmi küzdelmekben oly bonyolultan
gazdag koráról.

*

A Szeget szeggel, tudjuk, évszázadokon át
rossz hírben állt. Ismeretes Coleridge
ítélete, mely szerint a darab „komikus
helyei idétlenek, tragikus helyei ször-
nyűségesek", s az egész, Shakespeare
művei közül egyedülállóan, „kínos"
benyomást kelt; Hazlitté, aki szerint a
tárgy természete „eredendően hibás", vagy
Brandesé, aki szerint a mű anyaga,
szelleme, stílusa - középkori, barbár. Az
elemzések általában Angelo és Izabella
konfliktusára szorítkoztak, illetve e

két szereplő jellemét boncolták (és a mű fő
mentségének Izabellát, mint Shakespeare
egyik „legszebb nőalakját" tartották). A
dráma lényegének a zord erkölcsbíróból
kitörő kéjenc és a szép s erényes
apácajelölt szembenállása számított, és
ebből a szemszögből tették mérlegre a
cselekményt, marasztalták el a különösen
kegyetlen és rút ármányt, az indokolatlan
happy endet, a túl lazán kapcsolódó „sub-
plot"-ot (mellékcselekményt), úgy vélve,
hogy bár a lényegbeli konfliktus izgalmas,
pszichológiailag igaz és érdekes - ennyi
negatívumot nem ellensúlyozhat. Egyes
kommentátorok természetesen kiemelték,
hogy Angelo alakjában - akárcsak
Malvolióéban - Shakespeare az egyre
fenyegetőbben fel-lépő puritánokra utalt,
de ez inkább csak szövegkritikai
érdekességnek számított; a veszélyt,
melyet ez a polgári mozgalom 16o4-ben a
Stuart-monarchiára jelentett, egy későbbi
előadás amúgy sem érzékeltetheti, a néző
élményének vajmi kevés köze van ehhez
az írói hátsó gondolathoz. Legföljebb a
darab kevés számú híve értékelte a
puritanizmus, mint általában értelmezett
sivár vakbuzgóság elleni támadást; Wagner
például a Szerelmi tilalom című korai
vígoperáját a Szeget szeggel nyomán írta, s
benne a farizeus képmutatást marasztalja el
a szabad, szenvedélyes érzékiséggel
szemben.

Így húzódott meg a Szeget szeggel a
Shakespeare-kultusz hátterében, mind-
addig, míg a kérdésre: kiről szól ez a mű,
kik a főszereplői, a válasz magától érte-
tődően így hangzott: Angelo, vagy Angelo
és Izabella. Ehhez képest szembe-szökő a
változás: napjainkra a dráma Shakespeare
egyik legtöbbet játszott, legaktuálisabbnak
érzett művévé vált, s ami megírása óta nem
fordult elő : nevezetes, színháztörténetileg
is jelentős produkciók ihletőjévé. Ebben
persze része van annak a körülménynek,
hogy a minden eddigi méretet túllépő
Shakespeare-kultusz előszeretettel von
körébe kevésbé ismert, az agyonjátszástól,
a megrögzött sablonoktól nem terhelt
műveket, melyek nagyobb lehetőséget
nyújtanak az eredetiség érvényesítésére és
nézői befogadására egyaránt. Am legalább
ilyen lényeges indoknak tűnik az az
általános jelenség, hogy a jelentős
színházak és színházművészek érdeklődése
a magán-élet problémáiról, a
„jellemdrámáról" fokozatosan a társadalmi
mozgásokra, a közéleti drámára tevődik át.
E folyamat során alakult ki az a felismerés,
hogy a Szeget szeggel elsősorban nem
Angelo és


