
máros Jenő). A Felelőtlen szerepében Kóti
Árpád járja be a legszélesebb érzel-mi
tartományokat, de minden érzelmi
megnyilatkozása őszinte - voltaképpen ő a
pozitív hős. A z í r ó meghatározta
személyiségtípust jellemző viselkedési
törvények szerint ugyanis vonzóan aktív:
egyfelől „felelőtlen" nyíltsággal szembesíti
utastársait a hazugságaikkal, másfelől
„felelőtlen" vakmerőséggel teljesíti
parlamenti misszióit a vezetőfülkében.
Nagy fegyelmezettséggel, a kollektív játék
eszméje iránti alázattal játszik - s mint már
annyiszor -, a felületesen kidolgozott
figurából ezúttal is jellemet formái.
Korcsmáros Jenő Virtuózának
intellektuális alkatából fakadó gyakorla-
tiatlansága, sutasága ellenpontja a Fele-
lőtlen mindig lényeges jelenlétének. A
nagy nemzetközi koncert - amelyen
szólistaként lépne fel - veszedelmesen
közeledő kezdési ideje állandó eksztázis-
ban tartja, s ezt a felfokozott kedélyálla-
potot elmulasztja a színészi játék olykori
visszafogásával nyomatékosabbá, érzé-
kelhetőbbé tenni: az indulati töltés tar-tós
azonossága monotóniát eredményez.

A többi szereplőnek valamivel kevesebb
feladat jut. Simor Ottó (az Aldomirovci),
keresvén a falujába induló járatot, időnként
leszáll a buszról, majd vissza-tér. A
szükségesnél többször ismétlődő visszatérő
jelenetek ugyancsak ismétlődő poénjait
azonban olyan páratlan leleménnyel
variálja, hogy estéről estére ő vívja ki a
közönség legnagyobb elismerését. Nem
sok szövege van az Oktondinak sem
(Sárosdy Rezső), akit a vezető már a
legelső jelenetek egyikében leüt a
franciakulccsal, s ettől kezdve csaknem az
egész előadást végigalussza. Az ébren töl-
tött percekben az Oktondit tüsténkedése,
engedelmessége, alkalmazkodó igyekezete
szánalomra s egyben szeretetre méltóvá
teszi: Sárosdy egyszerű, de a
legalkalmasabb eszközökkel formálja meg.
A szerelmespár az előadás legnagyobb
részében szintén némaságra - pontosabban:
néma szerelmi mozdulatokra - van ítélve.
A némajátékban Bajza Viktória és Rosta
Sándor kevésbé törek-szik a gesztusok
változatosságára. A második felvonásban,
amikor a Szerelmes Lányt akarják
felkínálni a vezetőnek, kettejük körül
adódik az előadás egyik legdrámaibb
pillanata. Rosta Szerelmes Fiúja rendkívül
hitelesen felépített jelenetben veti le a
nyegleség álarcát, s engedi át magát az
othellói indulatoknak. Ugyanekkor Bajza
Viktória adósunk

marad némiképp: nem érzékelteti igazán,
hogy a Szerelmes Lány ösztönei talán
keresték ezt az áldozati kalandot. A Nő és
a Férfi (Agárdy Ilona és Sárady Zoltán)
története, amelyet a lakásínség-ről a
darabba szőtt miniatűr dráma mond el,
kevesebb hangsúlyt kap.

Kasztner Péter, a prágai főiskolán
nemrég végzett fiatal tervező a szerzői
utasítások szellemében - tehát értelem-
szerűen a szófiai ősbemutató színpadképét
is követve - egy régi autóbusz vázát és
kopott üléseit állította a színpadra. Nagy
leleménye, hogy - a szófiai autó-busszal
ellentétben - az ő konstrukciója egy
gömbcsukló segítségével oldalirányban
elforgatható, sőt billegtethető is. Ezáltal a
rendező szükség szerint meg-teremtheti
mind a zötykölődés, mind a
kormánymozdulatokat kísérő irányvál-
toztatás illúzióját.

Sztratiev: Autóbusz (debreceni Csokonai Szín-
ház Hungária Kamaraszínháza)

Fordította: Csíkhelyi Lenke. Rendezte: Gali
László. Díszlet: Kasztner Péter. Jelmez:
Pilinyi Márta.

Szereplők: Sárközy Zoltán, Sárosdy Re-
zső, Kóti Árpád, Korcsmáros Jenő, Agárdy
Ilona, Sárady Zoltán, Bajza Viktória, Rosta
Sándor, Simor Ottó.

Következő számaink tartalmából:

Vámos László:
„Tudunk egymással beszélgetni"

Koltai Tamás:
Színházi találkozókra szükség van

Szinetár Miklós:
Az öntudatos sikerkeresés

Hermann István:

Nosztalgia - tudatosan

Pór Anna: Táncfórum

és színház

Csáki Judit:

Beszélgetések a profilról

Tatár Eszter:
Londoni színházi mozaik

KŐHÁTI ZSOLT

Vonó
vagy kormánypálca?

Az Ármány és szerelem Kecskeméten

Negyedik előadását termi viszonylag rö-
vid időn belül színházi életünk Schiller-
reneszánsza: a Haramiák, a Fiesco... után
az Ármány és szerelem került szín-padra,
ezúttal Kecskeméten, nem sokkal követve
a Népszínház produkcióját.

Újabb kori hagyománya is eleven
Kecskeméten e darab előadásának. Az
ötvenes évek első s második felében
egyaránt játszották itt, Gábor Miklós és
Ruttkai Éva is föllépett Kecskeméten
1959-ben, s az 1962/63-as évad előadá-
sából - más szerepekben ugyan - Major
Pál és Jánoky Sándor képviseli a folyto-
nosságot 1982 tavaszán.

Beke Sándor rendező jól olvasta ú j r a a
darabot, amikor a mű címét mint válasz-
tási lehetőséget értelmezte. Schiller -
személyes élmények, hányattatások nyo-
mán - valóban arról beszél e tragédiájá-
ban, hogy a fejedelmi udvar körül nincs
létjogosultsága a tiszta érzelmeknek; a
hatalom végsőkig züllött birtokosai el-
pusztítanak minden igazi értéket, még
önmagukat is romlásba döntik. S mindez
egy kispolgári család, a zenész Milleré, s
az uborkafára aljas módon fölkapasz-
kodott von Walter kancellár környeze-
tének ütköztetése révén tárul elénk, te-hát
mintegy az osztályharc síkján; Miller
Lujza és Ferdinand von Walter őrnagy
szerelmének és halálának példázatszerű
bemutatásával. Csakhogy Schillernél
sincs megoldás: Lujza és Ferdinand sze-
relmét olyannyira megterhelik a konzer-
vatív gondolkodás ballasztjai (féltékeny-
ség, az apajog már-már misztikus elfoga-
dása stb.), hogy kibomló és áldozatokat is
vállaló kapcsolatuk eleve pusztulásra van
ítélve; becsületes lázadásuk a boldogságot
szétzúzó osztálykülönbségek ellen erőtlen
és következetlen, főként csak szép
szólamokra korlátozódik. Schiller kettős
megbocsátással zárja a darabot. Lujza
megbocsát Ferdinandnak, amiért az igaz
ok nélkül és az ő tudtán kívül vonta be a
közös öngyilkosságba, Ferdinand
megbocsát az apjának, amiért fia
boldogságát hatalmi és családi érdekek
oltárán áldozta föl.

A kecskeméti előadás művészet és ha-



Garay József, Balogh Rózsa, Lamanda László és Holl Zsuzsa Schiller: Ármány és szerelem
című tragédiájának kecskeméti előadásában (Karáth Imre felv.)

nand ezen az előadáson nem bocsát meg az
apjának.

A szonáták s a katonaindulók vetélke-
dése tehát végiggondolatlan és végig nem
vitt mozzanata az előadásnak, és őszintén
szólva, Beke nem képes meg-győzni a
nézőt, hogy a zenei motívum következetes
alkalmazása kulcsot adhat-e egyáltalán az
Ármány és szerelem korszerű értelmezéséhez.

Beke Sándor olykor „megkeményítő"

elemekkel próbál segíteni a koncepció
folytonosságának hiányain. A kancellár
férceket húzkod egy katona-egyenruhás
próbabábu (élő szereplő) zubbonyából -
talán épp egy új egyenruha tervezésén
munkálkodik -; pózokat állít be, s végül -
fasiszta köszöntésre lendítteti a bábu karját.
Nem valami eredeti gondolat: aki német, s
egyenruhát visel, ráadásul még
ellenszenves is, az okvetlenül (pre)fasiszta,
legyen bár a i 8. század végének polgára.

Ilyen „keménykedés" továbbá, ahogyan
Beke „koszorúzási ünnepséget" rendez a
darabbeli őrségváltás helyett. Csakhogy
nem az üres protokoll kigúnyolása
származik ebből, hanem valami céltalan,
érthetetlen és indokolatlan szépelgés: a
koszorút - gyászzene hangjaira - fátylas
hölgy akasztja a háttér téglafalára, és oldalt
fordulva, mesterkélt pózba merevül. Nem
kevésbé különös, amikor a politikai
jótétkedéseinek kudarcát ön-maga előtt
végre beismerő s a városból mindörökre
távozni készülő Lady Milfordot a
betoppanó kancellár letartóztat-ja
(miközben katonái a szolga száját ta-
pasztják be). Schiller nem tudósít erről.
Annál kevésbé, mivel Lady Milford - a
darab egyik legfontosabb szereplője s egyik
leghatásosabb szerepe -- a politikával való
foglalatoskodás beszennyező voltát, teljes
erkölcstelenségét tanulja

meg a maga kárán; elmenekülésével a
követendő utat jelöli. Azt az utat, mely
Lujza és Ferdinand gondolatvilágában is
fölkínálkozik, de amelynek végigjárásához
nincs erejük, s nem is hisznek benne igazán.

Beke nagyot téved Lady Milford értel-
mezése kapcsán is. Rendkívül hatásos-nak
tetsző jelenetben tárja őt elénk: éppen egy
festőnek áll modellt, angyal-szárnyú,
allegorikus mellékalak lesz tán a háttér
óriás méretű, antikizáló egye-lőre még
arctalan - herceg-ábrázolásához. S közben
arról beszél, hogy miképpen rémül el a
romlott udvari környezet az ő „egyetlen
meleg, őszinte szavától". Lehetne persze
mindez irónia is: a Lady történelmi
főszereplőnek hiszi magát - mialatt egy
tablóképhez statisztál. Ám akkor a
dekoratív megjelenésű Réti Erikának ezt
kellett volna eljátszania. (Meg-fosztotta őt
az előadás az egykori Bajor Gizi-szerep
emlékezetes-szép pillanataitól: a háza
népétől való búcsú itt elmaradt)

Ötletek, gondolatok sorjázását - és
megbicsaklását sugallja Rátkai Erzsébet
díszlet- és jelmezvilága is. A háromszintes
játéktér elvileg kitűnő terep lehetne egy
szimbolikus játékstílushoz: az elő-adás
kezdetén Beke érdekesen bontja meg a
szöveget, s teremt szimultán jeleneteket
(elöl a Miller házaspár veszek-szik,
középen Lujza és Ferdinand idillje zajlik
stb.), ám később ez a törekvés el-lanyhul,
abbamarad. A díszletet sötét-ben,
fúvószenére minduntalan átalakítják, a
hátsó fronton pantomimszerű játék
beiktatásával (randevúzó lánykák és ka-
tonák stb.), tehát ott vagyunk, ahová a
hagyományos jelenetekkel is eljuthatnánk.
A díszlet girlandjai nem többek puszta
dekorációnál; sikeres megoldás azonban a
középrész pódiumának helyére emelkedő
roppant méretű kancellári asztal, majd a
nem kevésbé lenyűgöző arányú heverő -
Lady Milford státusára utalva -, a fölötte
csüngő óriási tükör-rel. Valamiféle zavart
jelez, hogy Lujza jelmeze - egyszerű, népies
szabású fehér-zöld ruha, kék övvel - egy idő
után szokványos jelképiségű fehérre
cserélődik (vöröses árnyalatú kabátka járul
ehhez olykor); Lady Milford változásainak
ruhabemutató jellegére legalább van
magyarázat.

Beke Sándor színháza: rendezői szín-
ház; színészei a rendezői elgondolás ma-
radéktalan végrehajtására kell hogy vál-
lalkozzanak. Ez Major Pálnak (von Walter
első miniszter) sikerül is: az ő kan-

talom szembenállására próbálja sarkítani
a mondanivalót. A művész itt: maga
Miller, a zenetanár, de Lujza is, aki diri-
gensként vezényli egy ízben a kamara-
zenekart. Sőt: Ferdinand kezében sem áll
rosszul a vonó (bár az eredeti szöveg sze-
rint fuvolaórákat vett Miller házában).

Nos, érdekes lehetett volna ennek a
szembenállásnak a rajza, ha Beke Sándor
következetesen végigviszi a zenei motí-
vumot, aminek egyik kulcskérdése ter-
mészetesen az: sikerül-e Ferdinandban a
művésszé válás reális lehetőségeit föl-
mutatni?

Az előadás finom kamarazenéléssel in-
dul (Maczelka Ferenc a zenei munkatárs,
s maga is ott muzsikál a pódiumon), hogy
aztán az élő koncertet hangszóróból
ropogtatott katonai fúvószene nyom-ja el.
Remek az ötlet, ám a második szünettől
kezdve hiába keressük a zenekart; a
pultok üresen maradnak, s a téglautánzatú
díszlet előterében - mint valami sír-
emléken - gazdátlanul hevernek a hang-
szerek is. Kiderül Ferdinandról időköz-
ben: rokonszenves dilettáns ő csupán, s a
zeneóráknak egyetlen célja volt, hogy
Lujza közelében lehessen a délceg fiatal-
ember. A zene most már leginkább csak
az átdíszletezés unalmának enyhítésére
szolgál (mint korábban is: hangszóróból
áradó katonazene), s csupán az előadás
végén szólal meg a muzsika intimebb,
művésziesebb változata - nagy hangsúly-
lyal - ismét hegedűn: Miller játszik a
háttérben fájdalmasan, mialatt elöl vég-
kifejletéhez érkezik a tragédia. Ez utóbbi
hatáselem érdekében Beke Sándor át-
csoportosítani kényszerül a szöveget:
Millernétől halljuk férje szerepének be-
fejező mondatait. Kétségtelen, hogy a
szülői gyász megfogalmazására így is
mód nyílik; ennek kifejezése végső soron
ekképp is „a családban marad". Ferdi-



cellárja fölösleges gesztusok és hang-
emelések nélkül is félelemkeltő és gyáva
egyszerre. Maga a megtestesült gonoszság
és ravaszság. Beszélő nevéhez (féreg) illő
figurát teremt Kiss Jenő mint Wurm, a
miniszter magántitkára; olykor
tagadhatatlanul a közönségnek játszik
(mértéket tudva bár). A Miller házaspár
alakítói közül Garay Józsefet kell ki-
emelnünk : csonkított szerepét úgy játszsza
el, hogy ahol szükséges, hatásos és
emelkedett tud lenni. Kisebb feladatok-nak
tisztességgel tesz eleget Jánoky Sándor és
Szalma Sándor.

Ferdinand alakítója, Lamanda László,
maga is kiforratlan, mint a hős, akit meg-
elevenítenie kell - s ez nincs is teljesít-
ményének nagy kárára. Lujza - Holl Zsuzsa
- kissé affektáló-nazális hanghordozással,
bár az őszinteség igyekezetével próbál
helytállni. Igazán megkapó pillanata csak a
színpadi halál küszöbén van: amikor a
végzetre kérdez rá („meghalok ?"). Réti
Erika (Lady Milford) valódi könnyeit
méltányolnunk kell. Nem ő tehet arról,
hogy súlytalanabb az eljátszandó hősnőnél:
operettdíva inkább, semmint kétkezi
munka vállalására el-szánt, önmagát
megbuktató kegyencnő. Németh László
mint von Kalb udvar-nagy: szereposztási
tévedés. Tehetségére és gyakorlottságára
vall, hogy így is hatást tudott kicsiholni s
nem a legolcsóbb eszközökkel - az 1982.
május 15-i előadás közönségéből.

Sajnálatos, hogy egy sor izgalmas, mai-
nak is elfogadtatható mozzanat hiányzott a
kecskeméti előadásból, vagy lényegtelenné
redukálódott. Háttérbe szorult a darab
hősrendszerének európai és globális
vonatkozása: az angol-francia, angol -
német, amerikai- német feszültségre utaló
részek jócskán megrövidültek ez
alkalommal, mint ahogyan a hajós-
motívum elhagyása (kalóz, vitorla, ad-
mirális) is szegényítette Miller alakítójá-
nak jellemábrázoló lehetőségeit. Vas István
szép és pontos, hajlékony fordítása -
alapanyag az előadáshoz - időálló-nak
bizonyult.

Friedrich Schiller: Ármány és szerelem (kecs-
keméti Katona József Színház)

Fordította: Vas István. Rendező: Beke Sán-
dor. Díszlet-jelmez: Rátkai Erzsébet.

.Szereplők: Major Pál, Lamanda László,
Németh László, Réti Erika, Kiss Jenő, Garay
József, Balogh Rózsa, Holl Zsuzsa, Goda
Márta, Jánoky Sándor, Szalma Sándor, Bakai
László, Dinnyés István, Szijjártó Márta,
Perényi László, Szakál Zoltán, Maczelka
Ferenc.

KOLTAI TAMÁS

Beugrás Goldoniba

A Két úr szolgája Kaposváron

Nem tudom, föl lehet-e fogni úgy a Két úr
szolgájá-t, mint a Traffaldinót játszó
színész jutalomjátékát. Nyilvánvaló, hogy
Goldoni komédiáját bármelyik színház
eljátszhatja, ha Koltai Róbert a társulat
tagjai között van. Truffaldino az

ő szerepe. És Koltai jó is. Nem a com-
media deli' artéból előbújt bravúrfigurára
teszi a hangsúlyt; nem próbál olaszos
lenni, még kevésbé bergamói. Nincs meg
játékának az a koreografikus térképe, amit
ha máshol nem, a tálalási jelenetben
különös gonddal szoktak megtervezni és
kivitelezni a rendezők és a színészek.
Egyetlen lazzó-t, azaz a cselekményhez
illesztett ékítményt, játékdekorációt sem
alkalmaz. Vagyis nem technikából
„csinálja meg" Truffaldinót, hanem az
életből.

Ez az egész előadás fő ismérve is egy-
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