
fontosságú dialógusokban Bálint ezért sem
tud igazán kibontakozni.

A hölgyek szerepe viszonylag könnyebb
a darabban. Nagyon pontosan,
realisztikusan behatárolt, kerek szituációk
szabják meg feladatukat, és reflexív
dialógusaik sincsenek, amelyek arra
csábíthatnák őket, hogy az általuk meg-élt
epizódot a kelleténél komolyabban
vegyék. Ahhoz persze, hogy a hét, egy-
mástól tényszerűen független epizódból
összefüggő értelmű portrésorozat alakuljon
ki azokról a társadalmilag igencsak
pontosan körülírt nőtípusokról, akik
Anatol vadászterületét benépesítik, hét
nagyjából egyforma tehetségű és a darab
stílusára egyformán ráhangolt színésznő
szükségeltetnék - ritka szerencsés az a
társulat, amely ilyen tartalékokkal
rendelkezik. Így hát szerényebbnek kell
lennünk: a hét hölgy közül három
elsőrangú alakítást nyújt, „schnitzleri"

mivoltában a rendezés egész alaptónusánál
s Anatol alakítójánál is meggyőzőbbet.
Győry Franciska mint Gabrielle
(Karácsonyi vásár) a hiszteroid
úriasszony, aki a megegyezéses figurák
egy csoportját eljárva „cukkol-ja" Anatolt;
bízhatunk benne, hogy „allumeuse"-ként
bármily fagyosan gyújtogat is, jövő
karácsonyra Anatol meg ő már egy
előírásosan lebonyolított lángoló és
gyorsan elhamvadó kalandot hagytak
maguk mögött. Takács Katalin mint az
Anatol házasodik Ilonája - aki egyébként
magyar származású lenne, és németajkú
alakítói versengve mímelnek is különféle
„magyar" akcentusokat (talán e
lehetőséggel is eljátszhatott volna a
rendezés) - azért van eleve könnyebb
helyzetben, mert alkata is predesztinálja a
szenvelgő, fájdalmukat és kitöréseiket
artisztikusan megtervező szépasszonyokra.
Ezúttal is pompásan oldja meg, hogy
egzaltált „paprika"-temperamentumának
fortyogó meg-nyilatkozásai mögül ki-
kibukkanjék az affektáció, a szerepjátszás.
Ő valóban úgy játszik, mint aki ismeri és
vállalja helyét az arcképcsarnokban : ez az
állítólagos „őstermészet" még hiányzott a
sorból. És mind közül leghálásabb (mert
legközvetlenebbül megragadható szerepét
valóban elementáris hatással aknázza ki)
Egri Kati mint Annie (Búcsúvacsora). O a
galériában a butuska, akinek azért megvan
a magához való női esze, és hazugságai
nem komplexebbek a minden nő
fegyvertárában fellelhető esz-közöknél.
Nyers őszintesége, már-már abszurd
nyíltsággal vállalt élősdisége

fényében lepleződik le az est folyamán a
legélesebben Anatol komplexebb ha-
zugságvilágának ernyedt életképtelensége.

A többiek már nem győzik ezt az iramot,
s ez érezhetően Bálint Andrást is
béklyózza, hiszen a velük való kon-
taktusból hiányzik a feszültség és a já-
tékosság dialektikájának lehetősége.
Roczkó Zsuzsa Corája ( A nagy kérdés)
lelkes és egysíkú, Téli Márta mint Bianca
(Epizód) külsejében illúziókeltő, de
inkább csak szöveget mond, Szoboszlai
Éva mint Emilie (Emlékkövek) hűvösen
kívül maradt a játék atmoszféráján.
Petényi Ilona pedig Elzaként ( H a l doklás)
láthatóan kényelmetlenül érezte magát;
anyáskodó asszonyfigurájában mintha a
Strindberg-darabban kitűnően játszott
dajkaszerepe kísértett volna.

Megannyi mindig érdekes és időnként
kiváló, vállalkozó szellemű előadás alap-
ján illik külön megemlékezni a szolnoki
szobaszínházról, amely igen sokféle stílus
és koncepció egyenértékűen rugalmas,
adaptálható játékterének bizonyult.
Kálmán László mostani erős atmoszférájú,
szellemesen szervezett színpada és
hibátlanul stílusos jelmezei egy anatolabb
An ta l h o z is ideális keretet szolgáltattak
volna.

Befejezésül felvethető a kérdés: nap-
jainkban, s kivált egy olyan bíráló
szemszögéből, aki elismeri a rendezői
színház létjogosultságát, sőt hívének vallja
magát, mi kifogás emelhető az ellen, ha
Paál István a maga módján közelíti meg
Schnitzler Anatolját, és a vallomásos lírai
realizmuson át teszi magáévá? Nos,
elvileg- semmi. Az ilyen problémák
eldöntésében csak pragmatikusak
lehetünk. Korántsem bizonyos, hogy
Schnitzlert kettőnk közül én olvasom
jobban; de az előadás túlságosan szolid,
egyértelműségében túl higgadt tónusa,
inkább szelíd tüzűnek mondható
hatásfoka, a szöveg villódzó összetett-
ségével egybevetve, mégis arra vall, hogy
a mű több rétege kihasználatlan maradt.
Merészebb formai megoldásokkal
mélyebb tartalmakat lehetett volna
kitapogatni.

Schnitzler: Anatol és a nők (szolnoki Szigligeti
Színház Szobaszínháza)

Fordította: Márton László. Dramaturg:
Morcsányi Géza. Díszlet, jelmez: Kálmán
László. Rendezte: Paál István.

Szereplők: Bálint András m. v., Kőmíves
Sándor, Roczkó Zsuzsa, Zombori Katalin,
Szoboszlai Eva, Győry Franciska, Egri Kati,
Mucsi Zoltán, Téli Márta, Petényi Ilona,
Takács Katalin.

GYÖRGY PÉTER

Az örök visszatérés

A Romeo és Júlia Miskolcon

i. E korszakban, vagy szerényebben:
mostanában, erőteljes szükséglet mutat-
kozik az érzelmek iránt. A piacon ma
kikezdhetetlen, egyértelmű, példaszerű
nagy érzések szükségeltetnek. A nagy
érzés elemi igény lett, hiszen léte épp-
úgy, mint a nagy művészeté, már régen
nem bizonyosság, ellenkezőleg, vita tár-
gya.

Egy olyan világban, amelyben kívül s
belül valóban fenyegető veszedelmek
között él az ember, manapság a szellemi
javak piacán egyre nagyobb igény
mutatkozik tehát a szerelemfilozófiára s a
szerelemvallásra. Az ember érzelmek
általi feltétlen megválthatóságára, a
szerelem általi elragadtatottság bizo-
nyosságára, tehát a megnyugvás evilági
és mégis már-már transzcendens igézettel
teljes ígéretére. A hiányérzet erős, de
hiszen tudjuk, hogy az kiabál, kinek a
háza ég. Minél többet hallunk egy
korszakban a szerelem mindenek felett
való tökéletességéről és megváltó
erejéről, annál inkább gyaníthatjuk, hogy
e korban épp ebből volt a legkevesebb, e
tekintetben volt igen nagy a
bizonytalanság.

Jelenleg, a borúsnak jövendölt és va-
lóban nem különösképpen derűs úgyne-
vezett nyolcvanas éveket éljük, amikor is
ezt mutatja a divat, és erre mutatnak a
művészet irányai is - mintegy
visszaköveteljük - vajon ki vette tőlünk
el? - régi nagy érzelmeink,
visszaköveteljük szerelmeink nagyszerű
egyértelműségét, bizonyosságát, s még jó
pár további efféle magasrendű értéket.
Nincsen olyan valamirevaló
kultúrszociológus, aki a nyolcvanas évek
fogalmát elemezvén nem túl fantáziadús
augur módjára le ne írta volna a
konzervativizmus újraéledésé-nek, az
ötvenes évek divattá válásának jelenségét,
a hagyományos művészetfoga-lom
rekonstruálódásának folyamatát, és az
egyes jósok pártállásuk szerint sóhaj-
tottak vagy könnyebbültek meg a ra-
dikális avantgarde halálát konstatálván. A
nyolcvanas évek konzervativizmusában
immár nem születnek új jelenségek, ismét
az örök visszatérés kezdődött el, újra
tanulhatunk régi történeteket.



Ilyen és ehhez hasonló, kivédhetet-
lennek tűnő és közhelygyanús gondo-
latsorokat tapasztalunk, amikor a divat
kényszerítette, de létező változásokat
szemléljük, hiszen, ha gyanús is e foga-
lomrendszer feltétlen érvényessége, be-
látható, hogy használata az erőteljes
reflexivitást mutató, önnön történetisé-
güket hangsúlyozó műalkotások elem-
zésének esetében elkerülhetetlen. E ke-
retek között tűnik fel tehát Szikora János
miskolci Romeo és Júlia-rendezése, hiszen
e munka, ha idézőjelek között és a
feltételes mód óvatosságával felvértezve
is, de egyértelműen neokonzervatív,
amennyiben egy ma már puszta
masinériává vált, kiürült színpadképen
keresztül kísérli meg rekonstruálni azt az
érzésvilágot és azt a tartalmat, amely-nek
hiányát, úgy tűnik, e művész oly nagy
erővel érzékeli.

Szikora, félreértés ne essék, nem
ókonzervatív, ő nem még a mítosz emlőin
él, hanem már ismét azokra tapadna,
visszatérne tehát annak bizonyosságához,
különös, hűvös kalandjaiból jövet. Ez a
színházi út az elmúlt évtizedek egyik
legszélsőségesebb vélekedésekre okot és
módot adó teljesítménye, ám most
mindössze egyetlen vonatkozását emel-
hetjük ki e bonyolult összefüggésrend-
szernek, épp azt a tagadás, amelyet
érzésem szerint Szikora ezzel az elő-
adással visszavonni kívánhatott. Szikora
munkájából mostanra eltűnt ugyanis az
őrá oly végtelenül jellemző távolság-
tartás, üresség, a „részvéttelen pom

pa" iránti már-már tobzódó vonzódás, a
kívülállás, eltűnt a néma tökéletesség
igézetében fogant színházeszmény. Mint-
ha megváltozott volna mindaz, ami a
győri Hamlettől az idei Figaro házasságáig
egyfolytában foglalkoztatta Szikorát. Ha
eleddig állíthattuk, hogy őt esetleg a
rendezett darabnál jobban izgatta saját
víziója, képessége önnön képzelete
realizálására, akkor most e munka esetén
más a helyzet. Szikora egyedül maradt,
ennek az előadásnak ő a díszlettervezője
is. És e látszatra már arisztokratikusabb
magatartás valójában újfajta értékeket
sejtethet. Eddigi pályafutása során
Szikorának nemegyszer szembe kellett
néznie azzal, hogy az általa rendezett
előadások mások által készített díszletei
messze túlélik az elő-adásokat. (Így
például a győri Bambini di Praga
sikertelen előadásának díszlete, Haraszty
István mobilja ma a pécsi múzeum önálló
értékű műtárgya.) Most ő a rendező és a
díszlettervező is, tehát mintha elirigyelte
volna az általa halhatatlanná tett
művészeket, most magához venné ezek
babérjait is. Valójában azonban nemcsak
erről van szó. Szikora ez alkalommal
azért tartja távol az általa kedvelt, de
fékezhetetlenül autonóm díszlettervezőit,
mert mint rendezőnek igencsak szüksége
van arra, hogy visszafogja magában a
díszlet-tervezőt. Ez alkalommal ugyanis
már nem pusztán az önmagában véve is
jelen-tős, de üres látványszínházról van
szó.

E Romeo és Júlia egyértelműen neo

konzervatív stílusjáték, a túláradó örök
szerelmi érzés mítoszának rekonstruk-
ciója. Ezt az értelmezést mutatja fel,
vallásos hevülettel tárva elénk az érzelmek
ismert végzettörténetét. Szikora színházi
kalandozása egy időre mintha
nyugvópontra jutna, ez az előadás
vallomásnak is tűnik: elsősorban saját
színházi érzelmi válságáról. E munka után
pályája, úgy hiszem, nem mehet ugyanúgy
tovább, e színházi vallomás után nem
lehet rendületlenül tovább építeni a fehér
színpadok vakító némaságait, ez az
előadás talán jobban befolyásolja Szikora
pályáját, mintsem azt első pillanatra
hihetnénk.

2. E rekonstrukció, e stílusjáték egy
helyenként már-már paródiába hajló
utalásokkal, atelier-ötletekkel teli előadást
eredményez, melynek látványvilága
egyetlen intenció szolgálatában áll - a
színpadkép, a fellobbanó és elbukó ér-
zelmek mítoszának illusztrációjául
szolgál. E színpad Szikora által tervezetten
is pazar, figyelemre méltó. A háttér
egészét kitöltő, már-már posztnagybányai
tájkép (magának a természetnek az al-
legóriája), az aláereszkedő, kicsinyített
antik másokkal teli oszlopok, a falakon,
korlátokon némán megülő galambok, a
repkények, a már-már túl méltóság-teljes
jelmezek, a fáklyák lobogó zavaros fényei
- mind-mind telitalálatok. A díszleteken
belül a legnagyobb ki-hívás - az egyébként
remekül meghúzott kriptajelenet abszolút
főszereplője - az inkább barokk, mint
reneszánsz, angyalokkal megrakodott, füst
borította hatalmas síremlék, amelyik
képkölteményként is emlékezetes. E
műrészlet meglehetősen pontosan mutatja,
hogy Szikorának valóban mélyen köze
van az általa igencsak tisztelt Szentkuthy
túláradó pazarságához, gátlástalan, zse-
niális eklektikájához. Am e szinte töké-
letesen bedíszletezett világ gyanút kelthet,
lehet, hogy mindez mégiscsak jelzés,
mindez ugyanis igencsak művi. A falak,
az oszloprendek inkább csak idézik a
hajdan valóban teljesen kiépített díszlet-
monstrumokat, ennek eredményeképp
különösképp ezen az előadáson a díszletek
bizonyos puritanizmusával, jelzéssze-
rűségével is számolnunk kell. (Júlia ál-
halálos ágya például egész egyszerűen
hiányzik, a puszta föld helyettesíti.) Ez a
színház nem a még romantikus, eklektikus,
monstrumokat építő korszaké, ez már újra
ilyen: érezhető tehát benne a
rekonstrukció, a jelzettség, az eredeti
imitálása. így az evidens szép-

Shakespeare: Romeo és Júlia (miskolci Nemzeti Színház). Timár Éva (Dajka) és Igó Éva (Júlia)



ség és költőiség mellett azért felfigyel-
hetünk a distancia óvatos, alig érzékelhető
iróniájára, paródiájára is, meglehet, hogy
mindez csak álság, lehetséges, hogy nem
valódi itt semmi sem. A galambok
kitömöttek vagy gipszből készültek, a
repkények ordítóan műanyagból valóak, az
aláereszkedő oszlopok és falak véletlenül
sem érik el teljesen a földet, időnként meg
is lebbennek egy hevesebb mozdulattól.
Amaz eredeti szín-házban, melyet e díszlet
idéz, véletlenül sem fordulhatott elő, hogy
egy-egy főfal megrebbenjen. Az előadás
ironikus mi-volta azonban csak idáig tart, s
a zenei és játékmódbeli minőségek ettől
jelentősen eltérnek.

Feltűnő, hogy az ismerkedési báljele-
netben például görög népzenét hallunk, és
ha ez a szabadosság, a rekonstrukció
álpontossága közepette megengedhető is,
semmi sem indokolja annak film-zenére
emlékeztető dallamvilágát. Mártha István
és a Mandel kvartett egyéb-ként roppant
tehetséges munkája oly egyértelműen
nyersen, már-már ot-rombán fülbemászó,
ami szinte tapintatlanság. A díszletekben
még érzékelhető distancia, távolságtartás a
zene hallatán rohamosan csökken, és az
egész előadás olyan egyértelműen tisztává
és meg-hatóvá sikeredik, ami már-már
kérdésessé teszi az egész hitelességét.

Ez az önfeledtség ugyanis annak a kér-
dése, hogy mennyiben igaz az a játék-
módban érvényesített elszántság, amellyel
Szikora képviselte az érzelmi egy-
értelműség, a megható nagy szerelem
iránti vágyat. Számomra a hiteltelenség
ugyanis abból eredt, hogy ily gátlástalan
hevülettel és ugyanakkor gyengéd
óvatossággal kezelve a történetet, az oly
simává lesz, hogy minden drámai ereje
kilúgozódik e különös áhítatban. A mítoszt
mutatják ugyan, ám én mégiscsak egy
nosztalgikus szerelmi séma korunkban
ismert újrajátszását látom. Megengedem, a
Romeo és Jú l i a mítosz, de elképzelhető,
hogy nem pusztán a nagy kultúra
jelentésének érvényességi körébe vonva
az, hanem a Roland Barthes-i vonatkozási
rendszer szerint is. Így tehát például e mű
mitológiája éppúgy érvényes, ahogy a fenti
szerző szerint a beefsteaké. (Ez a
színpadon azt jelenti, hogy nem pusztán a
Romeo és Jú l i át látom, hanem sajnos
mindazt a köz-helyet is, amit mítoszuk
jelent. A szín-padon ott állnak a sírig tartó
szerelem, az örök szerelem, a halálos
fiatalság stb. stb. címkéjét viselő hősök.)

Így aztán nem feltétlenül adom oda
magam az élmények áradásának, és akar-
va-akaratlanul kívül maradok. Egyre gya-
nakvóbban figyelem a szerelmesek törté-
netét - és magamat. Miért váltja ki
Shakespeare ugyanazt az önkontrollt és
óvatosságot, amit egyébként tíz-húsz
klasszissal gyengébb szerzőkkel szem-ben
érez az ember? Miért csap meg a könnyen
megvettség, a túl olcsó elintézés érzése,
végre is miért hiszem be-csapottnak
magam ? Miért nem adom oda magam a
vallásos áhítat hollywoodi zenéjére
táncoló szerelmi történet bűvöletének?

Ugyanis nem érzem igaznak az érzelmi
egyértelműség és elragadtatottság új
divatját. Mindössze más híján nem
lelkesednék a szerelemért mint világel-
vért, egyéb világelveket nem látván. Épp
ezért számomra érvénytelen az elő-adás
stilisztikai hevültségéből fakadó
kritikanélkülisége, a szerelmi mítosz min-
den egyéb nélküli bemutatása. Inkább
megmaradnék saját világomnál, még ha
kevésbé tiszták is az érzések, de több
lehetőség van a kritikára. A szükség-
szerűség nem dolgozik oly nekivadul-tan,
mindent áthatóan. Szikora érzelmi
radikalizmusa a századelő óta tomboló
impresszionizmus előli menekülés egyik -
Lukács által megélt és megírt - formája,
az általános gyanakvás, távolság-tartás,
hidegség elviselhetetlenné válása után a
feltétel nélküli azonosulás következik, a
bizonyosság, a biztonság vágya
mindennél erősebb. Csakhogy ezzel

a többletsúllyal együtt, ezzel az inten-
cióval a Romeo és Jú lia csak azt a szerepet
töltheti be, amit a világ összes többi
szerelmi álmítosza, halállal vagy happy
enddel végződő szerelmi története.

3. Ebben az értelmezésben igen nehéz
helyzetbe kerültek a színészek, hiszen az
egész stílusjáték viselkedésük abszolút
természetességén alapul. A ter-
mészetellenes, művi díszletezettség uta-
lásrendszerével szemben Szikora játék-
stílusa igen egyenes, egyértelmű, e te-
kintetben az irónia messzebb jár a szín-
padtól, mint talán kellene. E naiv ter-
mészetesség Igó Évának majdnem ma-
radéktalanul sikerül, Mihályi Győzőnek
sajnos kevésbé. Igó valóban végtelenül
egyszerű, visszafojtott, alakításának
mélysége van. Színészi munkájában talán
az utalással telítettség a legmegragadóbb.
Igó minden gesztussal, hangsúllyal,
mozdulattal igen takarékosan bánik,
inkább csak felvillantja lehetőségeit,
mintsem egészében feltárná azokat. E
visszafogottság igaz feszültséget teremt, a
naivitás és kedvesség mellett indokoltakká
lesznek a kétségbeesés és düh percei is.
Amiért csak majdnem maradéktalan ez az
alakítás, az egy apró, de a színésznő
további pályája szem-pontjából talán
lényeges mozzanat. Igó ugyanis időnként
mintha durcás lenne a színpadon,
mindenesetre túlzott negédességgel
dacoskodik, olykor tehát az egyszerűség
helyett a giccshez jár riasztóan közel. Ez
az apró, hangsúlyjátékon, mimikán múló
mozzanat elég csekély ahhoz, hogy
elfeledkezhessünk

A kriptajelenet a Romeo és Júliából. Mihályi Győző (Romeo), Csapó János (Lőrinc barát) és Igó Éva
(Júlia) (Jármay György felvételei)



róla, de feltétlenül elég komoly ahhoz,
hogy mindenképp említést nyerjen.

Ha nehéz lehet az örök Júliát eljátszani,
még bonyolultabb feladat az örök
Romeóé, hiszen a szerepből adódóan jóval
több akcióval rendelkező férfi színésznek
igazán vigyáznia kell arra, hogy játéka egy
pillanatra se hasonlítson ahhoz a
díszlethez, amelyben alakítása zajlik. A
vulkanikus érzelmű, önmagát kiismerni
képtelen fiú szerepe azonban sajnos a
környezet determináló mivoltánál fogva
inkább operaházi lett, mintsem prózai
tagozathoz illő. A sors-felismerés és -
elviselés néma méltósága és alázata szinte
teljesen hiányzik, Mihályi sokkal kevésbé
leli helyét e modorban, mint partnernője.
Túlságosan szenvedélyes, túl érzelmes, a
mítoszrekonstrukció veszélyének illő
példázataként alakítása nem telik meg
élettel, síkbeli üres séma marad. Az
előadás egyik kulcsjelenetének számító
báli találkozás-kor derül ki - a helyzet
rendezői meg-valósításának szintjén is -,
hogy menynyire Igóé kettejük közül a
súlyosabb, árnyaltabb szerep. A találkozás
itt ugyan-is nem a forgatagban történik,
hanem a már említett görög népzene
hangjai alatt a kép szinte kimerevedik, az
éles, metsző reflektorfényben a szereplők
és Romeo tekintetének figyelő sugarába
lép be Júlia. Így tehát nem két főszereplő
lép egyszerre fel, hanem Romeo nézi az
imigyen már eleve kiválasztott Júliát.
Nyilvánvaló, hogy csak őt láthatja. Aki
kettejük közül választhat e helyzetben, az
Júlia, ő lép oda Romeóhoz, majd térdelnek
le együtt, s csókolják meg egymást. E
néma, lassú jelenet tér vissza egyébként a
darab végén is, a zokogó herceg szavai
közben egy gyermek nászi pár vonul
végig az előzőt megismétlő módon - az
örök visszatérés színpadi igazolásaként.

Timár Éva dajkája méltó társa lett Igó
Éva Júliájának: ebben a színészi
munkában nincsen semmi felesleges. Ti-
már eltörli az ismert, dajkára jellemző
negédességet, és egy kiáltóan olcsó bra-
vúralakítás helyén itt egyszerűen egy
megviselt, okos, szerető asszony jelenik
meg. Egyetlen ember. Ez talán a leg-
kevesebb és legtöbb, amit egy színész újra
és újra, átalakulásai során elérhet, azt az
egyszerűséget, melynek révén a dajkában
is ismét magát Timár Évát látjuk.

Hármójuk alakításához minőségben
mindössze Szirtes Gábor Mercutiója
csatlakozik, a többiek sajnos inkább

illusztrálják szerepeiket, mintsem valóban
eljátsszák. Matus György és Nagy Réka
m. v. Capulet szülőpárja egészen formális,
Kuna Károly Benvoliója pedig egész
egyszerűen tévedés. Az általa kép-viselt
negédesség és élveteg kedélyeskedés e
stílus indokolatlan túlhajtása, semmi más.
Gáspár Tibor Tybaltja üres, kihívó, de
sajnos ennél nem több. A Montague-k
ugyancsak mindössze egy mesekönyv
illusztrációjának hősei. Csapó János
Lőrinc barátja e modoron belül érvényes,
de sajnos a Szent Ferenc-i egyszerűségre
való utalások ellenére is érezhető volt
alakításában a meg-játszottság. Major
Zsolt hercege inkább gyenge volt,
mintsem sértett és fájdalmas, holott
valójában lényeges lenne, hogy Verona
hercege méltósággal teli maradjon. Szót
kell ejtenünk Szakács Györgyi Szikora
stílusmunkájához maximálisan
alkalmazkodó, és mégis e remek
jelmeztervezőnő sajátosságait is megőrző,
kiváló ruháiról.

Színházi mítoszok, atelier-utalások,
színházi vallomások, mindezek együtt
jelentik Szikora eklektikus stílusplura-
lizmuson alapuló előadását. A rendező tett
egy lépést a marionett tökéletes üressége
felől az ember tökéletlen realitása felé.
Jelenleg mindez annyit jelent, hogy
Szikora megkísérli a színház mitológiáját
átlelkesíteni, tehát olyan művet választott,
melyben az embert, ha elbukásában is, de
éppoly tökéletesnek és teljesnek láthatja,
mint ama marionettek. Meglehet, hogy
Szikora előbb-utóbb rá-kényszerül arra,
hogy a színházi mítoszok mellett
elfogadja a mai magyar szín-ház teljes
valóságát is. Nem tudhatjuk, hogy ez jó
vagy rossz, e kérdésben, azt hiszem,
mindössze az ambivalencia, a kételkedés
lehet jogos. Szikora sorsa ugyanis
legalább annyira az egész magyar
színházé, mint a sajátjáé, e pálya alakulása
élesen tárja elénk a magyar színház
lehetőségeit is.

Shakespeare: Romeo és Júlia (miskolci Nemzeti
Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Szi-
kora János. Jelmez: Szakács Györgyi. Kísé-
rőzene: Mártha István és a Mandel kvartett.
Rendezte: Szikora János.

Szereplők: Mihályi Győző, Igó Éva, Timár
Eva, Matus György, Nagy Réka m. v.,
Szirtes Gábor, Kuna Károly, Gáspár Tibor,
Sallós Gábor, Péva Ibolya, Csapó János,
Teszáry László, Major Zsolt, Hidvégi
Elek, Sárkány János, Somló István, Varga
Tamás, Szabados Ambrus, Bánó Pál, Kriv-
jánszky István, Bodó Séra Sándor, Csabai
János.

KISS ESZTER

A fizikusok
Veszprémben

Sokrétűsége, polifóniája miatt nem
könnyű feladat megrendezni A fizikusokat.
Nehéz eltalálni azt a kényes egyensúlyt,
hogy az egyik hangsúly ne oltsa ki a má-
sikat, a komikum a keserűséget, az el-
vont játék a fenyegetően komoly való-
ságot, vagy a tragikum a humort és az
iróniát; hogy az egyes alakok ne tűnje-nek
csak bűnösnek vagy csak áldozat--nak, s
megszólaljon a dráma groteszk
sokhangúsága, életre keljen a paradoxia.

Veszprémben Ulf Reiher, az NDK-ból
jött vendégrendező ezt a többszóla-
múságot csak a feszes vonalú előadás
második részében tudta igazán megszó-
laltatni. Az általam látott előadásban
kezdetben a színészek nem találtak rá a
megfelelő hangvételre. Pedig már maga a
színpadkép is tükrözi azt az ellen-pontozó
technikát, amely a második fel-vonásban
teljesedik ki, és megteremti a groteszk
alaphangot, s ennek mentén a mondandó
csomósodási pontjait. A fehér csempés,
rideg, szorongást árasztó folyosó (melyre
a kórtermek nyílnak) és a színpad
előterében elhelyezkedő melegebb
hangulatú szalon kontrasztja ha-tározza
meg a színpadképet (Khell Csörsz
munkája), míg végül a rácsok az egész
teret bekebelezik.

Már az első felvonás vége felé kezd
belopózni magukba a jelenetekbe is ez az
ellenpontozás. Sugárzó feszültséggel
töltődik például Monika és Möbius
(Bartal Zsuzsa és Szoboszlay Sándor)
szerelmi jelenete, a két színész játékában
pátosz és irónia, ellágyulás és keménység
egyszerre bontakozik ki. Szoboszlay
Sándor éreztetni tudja Möbius hátsó
gondolatait is, a beteljesülésre áhítozó
szerelmet, s közben a határtalan félelmet
önmagától és a külvilágtól.

Ilyen erős hatású az utolsó előtti jelenet
is, Mathilde von Zahnd önleleplezése: a
tények tragikomikus voltát ki-emeli a
groteszk kontraszt a doktor-kisasszony
őrjöngő, hisztérikus kitörése és a
fizikusok derűs nyugalma között, míg ez a
derű át nem vált dermedt döbbenetbe.

Ulf Reiher a doktorkisasszony alakjának
értelmezésével adja meg rendezésé-


