
egyébként is nagy nyeresége a társulat-
nak.

Jó volt a Kováts Kriszta-Bardóczy
Attila duó is a Mama-Papa, illetve a
turisták szerepében. Igaz, nekik aztán
hamisítatlan színházi feladat jutott, ha csak
jelenetnyi is.

Személyiségek, arcok válnak ki a nem-
rég még egységesnek ható tömegből;
immár nem először Gajdos József és
Prókai Annamária.

Diana Brill koreográfiája testre szabott,
mégis - főleg a tömegjelenetekben -
változatos volt, s a társulat jól is adta elő.
Pedig nem volt könnyű dolguk Kovács
Attila arctalanul eklektikus dísz-letében,
amely első pillantásra számos játszási
terepet kínált, majd kiderült róla, hogy
mindössze a színpad használható. A
villogó neoncsövekről nem derült ki, hogy
miért kerültek be az előadásba: 1967-nek
vagy 1985-nek kell eszünkbe jutnia róluk?

A közönség látóterében foglalt helyet a
zenekar, és - egészen felül - a kórus. Nem
nézni ugyan nem lehetett őket, de látni
sem. Ha azért nem volt megfelelő világítás
rajtuk, hogy ne lássuk őket, akkor miért
oda rakták őket, ahová?

A Várkonyi Mátyás irányította zene-kar
most is jól tette a dolgát - immár szokás
szerint. Miklós Tibor magyar dalszövegeit
sok bírálat érte; a lehetet-lent megkísérlő
„magyarító" szerintem jó munkát végzett.
Elsősorban azzal, hogy szövegei az
eredetihez hűen, mégis magyarul szólnak.
Arról már nem ő tehet, hogy a
világslágernek számító dalok angol
szövegének hangalakja, zenéje sok néző
fülében tapad a dalhoz. Talán ezért volt
elfogadható, hogy időn-ként - főként a
vendégek - angolul énekeltek a színpadon.

Néhány kiváló egyéni teljesítmény és
néhány jó ötlet. A Hairhez édeskevés, egy
revühöz - elég.
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SZÜCS KATALIN

Illusztrációk
egy remekműre

A Dekameron a Körszínházban

Úgy érzem, egyre nehezebb - mond-hatni
terhesebb - a Körszínház produkciójáról
írni. Mert a nyári színházi viszonylatban
nagy múlttal rendelkező vállalkozás
mindenkori aktuális előadása értékelhető
(és értékelendő is) ugyan ön-állóan,
egyszeri műalkotásként, ám az egyes
produkciókban egyre erőteljesebben (és
zavaróbban) ütköznek ki a „kör-
színháziság" ismérvei. Az előadások évek
óta magukon viselik az előző nyári
évadok során - viták tüzében - kiforrott,
megerősödött (és egy ideje immár meg-
rögzött) sajátos stílusjegyeket, egy kon-
cepciózus alkotó, Kazimir Károly mű-
vészi gondolkodásmódjának, színházi
gesztusrendszerének állandósult, alap-
meghatározásokká vált elemeit. E kör-
színházi specifikumokról, a kezdetben
volt szándékokról s a megvalósult,
Kazimir-féle „népművelő", „ismeret-
terjesztő" színház jelentőségéről és el-
lentmondásairól avagy az epikus művek
színpadi adaptációjának mindmáig ak-
tuális problémáiról az évek során jó-
szerével minden lehetőt leírtak, elmondtak
pro és kontra. Így a Körszínház be-
mutatójáról - legyen szó akár az ideiről,
Boccaccio Dekameronjának színrevitelé-
ről - aligha lehet anélkül írni, hogy az
ember - még a leghatározottabban
konkrétságra törekvő recenzens is - ne
bocsátkoznék ismétlésekbe.

Nem az a baj, hogy egy színház alkotói
szinte monomániásan ragaszkodnak saját
színházeszményükhöz (feltéve, ha ez az
eszmény találkozik a közönségével),
bevált - vagy annak hitt - forma-
nyelvükhöz. Végül is az „iskolateremtés-
nek" is ez az útja. A baj ott kezdődik,
amikor már tulajdonképpen el sem kell
mennem a színházba az élményért, a
szereposztás s a kitűzött program ismere-
tében a valóságos látvány nélkül is el-
képzelhető a várható előadás. Amikor
megszűnik a színházban a személyes
jelenlét varázsa, a megismételhetetlenség
élménye, s eluralkodik az egy helyben
topogás. Vagyis a „kikristályosodott"

forma töltetik meg mindig más-más
tartalommal. Aminek következtében e
tartalom egyre hatástalanabb, érdektele-

nebb. Valami ilyesmit érzek a Kör-színház
esetében.

A fenti sorok szinte kínálják a vádat:
előítéletekkel telve néztem meg a hu-
szonhetedik bemutatót, a Dekameron-
adaptációt. S amennyiben a korábbi kör-
színházi és Thália színházi előadások
nyújtotta tapasztalatok, az ezekből le-vont
konzekvenciák mint előzetesen be-
folyásoló tényezők annak minősülnek,
akkor valóban. (Ide kívánkozik a Thália
említése, mert az ősztől falai közé vonuló
produkciók „alkalmi" társulata már régen
nem alkalmi, a korábbi hagyományokkal
szakítva az utóbbi évek-ben jobbára a
Thália Színház gárdájára korlátozódik.) De
bevallom, egyébként is elfogult vagyok.
Határtalanul tisztelem ugyanis Kazimir
Károly nyilatkozatokban is
megfogalmazott és darab-választásaival (a
Thália-beliekkel is) sok-szorosan igazolt
törekvését, hogy minden előadásukban
benne legyen az emberbe vetett hit, a szép
és a jó féltése, az örökös újrakezdés
bátorsága; s amely a világirodalom
remekeinek közvetítésével kísérli meg
felmutatni „az élet teljességét, az adott
történelmi körülményekre s
közönségigényre" reflektálva. Annál
keservesebb látni, hogy a nemes szándék -
olyan emlékezetes elő-adások után, mint
amilyen a Mario és a varázsló volt például
- hogyan akad el színpad és nézőtér
határán, hogyan szürkül látványosan üres
közhelyekké. S a tág horizontú, az
Európán kívüli színházi kultúrák felé
tájékozódó és tájékoztató színház hogyan
válik játék-stílusában mind
befeléfordulóbbá, egysíkúbbá. Az
ellentmondás most, a Dekameron esetében
is szándék és megvalósítás között feszül,
illetve már magában a szándékban benne
rejlik. Ismét adott ugyanis a kérdés (mint
már annyiszor) : a színházművészet
milyen mértékben képes ellátni
ismeretterjesztő funkciót úgy, hogy
közben művészi hivatását is
maradéktalanul betölti. S hogy fel lehet-e
használni (avagy érdemes-e) egy irodalmi
mű népszerűsítésére a színházi élmény
feláldozása nélkül, nem beszélve az
adaptált mű teljességéről. Válasz nyil-
vánvalóan csak konkrét mű konkrét
előadása kapcsán adható e kérdésekre.
Nem véletlen hát, hogy újra és újra meg-
fogalmazódnak Kazimir színházával
kapcsolatban, amelynek szinte alapismérve
lett, hogy az eredendően színpadra szánt
darabokkal szemben előnyben részesíti az
epikus műveket. Hofmannstahl Akárki
című drámájának 1983-as



bemutatója megtörni látszott e tendenciát,
de csak átmenetileg. S hogy a fenti
kérdések mennyire nem pusztán elmé-
letiek, azt a Boccaccio-előadás konkrét
dramaturgiai problémái igazolják.

Annak idején kuriózum volt Kazimir
kezdeményezése, amellyel az európai
ember számára egzotikumként ható japán,
török vagy legutóbb a kínai szín-játék
alapelemeivel ismertette meg a Körszínház
nézőit. Az ilyenfajta szín-házi kalandozás
természetszerűleg ismeretközlés is
egyben, ám e funkció ebben az esetben
nem válik el a művészitől, az adott
színházi világ jellegzetességei magának a
színházművészetnek az esz-közeivel
közvetíthetők, még ha nem is az eredetivel
azonos terjedelemben, mi-nőségben.

A Dekameron esetében, amely Kazimir
munkásságának egy másik vonulatába
illeszkedik (közvetlenül Dante Isteni
színjátékának 1968-as előadásához kap-
csolható), nem is az a legfőbb probléma,
ami minden prózai mű más művészi
közegbe ültetésénél: maga az átfordítás a
puszta verbalitásról a színház komplex
nyelvére. Boccaccio novellái ugyanis
csattanóra kihegyezett akciósorozatok,
amelyek dramatizálása nem okozhat
különösebb gondot. Nehézséget az el-
beszélések másik, a mű egésze
szempontjából nem kevésbé jelentős síkja,
az elbeszélő kommentárjainak szín-padra
„fordítása" jelenthet, valamint azok a műre
s a szerzőre vonatkozó „háttér"-
információk, amelyeket Kazimir nyilván
„népművelő" szándékkal épített be az
előadásba Hegedűs Géza és dr. Rózsa
Zoltán dramaturgiai, szak-értői
segédletével. Ezek nem vagy nehezen
dramatizálhatók, epikus lényegüket a
színpadon is megőrzik. Ennek követ-
kezményeként kezdődhet csak hosszas,
körülményes magyarázkodás - a Boccaccio
keretjátékához illesztett keretjáték - után a
valódi játék, s ez az oka annak is, hogy a
rendezői szándék írásos deklaráció marad,
nem válik színpadi, művészi valósággá.

Ebben az előadásban minden csak az,
ami: nem teremtődhetnek gondolati
áttételek, a dolgok közvetlen jelentés-
síkján túlmutató többletjelentések. Olyan
szimbólumok, mint amilyennek Kazimir
megfogalmazásában a pestis-nek kellene
lennie, amely a Magyar-országban
megjelent írása szerint első-sorban nem a
betegséget jelentené a mai néző s zámár a ,
hanem „a veszélyt, a fe

nyegetést az emberiség örök értékei ellen,
a társadalmi erők küzdelmét az atom- és
csillagháború feltételezésének
árnyékában" ... Megint érzékeny, nap-
rakész mondanivaló, de hatását tekintve
eleve kudarcra ítélt. A színpadon ugyan-is
elhangzik Boccaccio keretszövege a
pestisről, majd a lehető legkonkrétabban
megelevenedik a jelenet, az elmondottak
illusztráltatnak. Vagyis a korábbi verbális
közlés konkretizálódik képpé. Ily módon a
pestis - Kazimir kifejezésével élve -
valóban csak „háttérként" szolgál az
előtérben zavartalanul bo-

nyolódó s e háttérrel a legkisebb össze-
függést sem mutató színpadi akciók--nak,
s éppen illusztratív jellegéből adó-. dóan
nem jelenthet többet önmagánál.. Ez a
szemlélet érvényesül az egész előadásban,
s ez határozza meg a képes-könyvbe illőn
szép jelmezeket és díszleteket is. Amilyen
egyetemies érvényű kérdéseket,
gondolatokat sugallhat az eredeti mű a
maga teljességében, az epikai és színszerű
elemek szétválása olyan mértékben
kapcsolja ki a színpadi valóság
meghosszabbíthatóságát. Látszólag éppen
e különnemű elemek szervetlen

Zsurzs Kati és S, Tóth József Boccaccio: Dekameronjában (Körszinház) (Keleti Eva felv.)



illeszkedését hivatott elfedni a megoldás,
hogy a történeteket mesélő három ifjú és
hét hölgy maga is részt vesz a novellák
megelevenítésében, ám ennek módja tel-
jesen esetleges (van, aki elkezdi a mesét,
majd eltűnik a színről, átadva helyét tár-
sainak, másikuk maga játssza saját törté-
netének főszerepét), pusztán ötletszerű
kavarodásnak tűnik, és mit sem változtat a
játék illusztratív jellegén, akció és dikció
éles elkülönülésén. Nemhiába utal
egyébként a színlapon is olvasható írá-
sában Kazimir a válogatás nehézségeire.
Boccacciónak a reneszánsz életörömöt
sugárzó, az élet élvezésének jogát - egyál-
talán, bizonyos emberi jogokat - hirdető,
kora társadalmát valós és látszat értékeivel
együtt bemutató írásából valóban nem
lehetett könnyű a választás. Az adaptáció
korlátozott lehetőségei mindenesetre
megkönnyíthették valamelyest a munkát, a
szerző bölcselkedései-nek rovására.
Törvényszerű hát, hogy nem az
előadásból, hanem az előzetes
nyilatkozatokból olvasható ki a színrevitelt
indokoló ideológia. Amiből
szükségképpen kimaradtak Boccaccio
gondolatai a vallási (és faji) előítéletekkel
szemben, a generációs konfliktusok
természetéről, az ember örök elérhetetlen
utáni vágyáról avagy a törvényhozás
demokratizmusáról. Mert ezekben a
bölcselmekben kevés az akció. Hogy
ennek ellenére az előadás betölti-e
ismeretterjesztő funkcióját? Kétlem.
Művészi „küldetése" pedig eleve e
funkciónak alárendelt. Szórakoztathatna
legalább, ha az erotikát nem malackodás, s
a színészi játékot nem az illusztratív
stílusból fakadó üres deklamálás
helyettesítené. Kivételek persze itt is
akadnak. Incze József, Bitskey Tibor,
Várhegyi Teréz és Zsurzs Kati játéka, ha -
ismét a rendező szavaival élve - nem is az
életet, de az előadást valóban segítenek
elviselhetőbbé tenni.
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NÁNAY ISTVÁN

Shakespeare a szabadban

Shakespeare a rövid nyári színházi sze-
zonoknak is állandó és biztos sikert ígérő
szerzője. Alig akad olyan év, amikor
Shakespeare-vígjáték ne kerülne színre
valamelyik szabadtéri színpadon; idén két
helyen is műsorra tűztek egyet-egyet.

Vízkereset

A nyíregyházi, zalaegerszegi és Madách
színházbeli bemutatók után Szolnokon
folytatódott a Vízkereszt idei bemutató-
szériája, a Damjanich Múzeum udvarán.
Éry-Kovács András - a szórólap szöve-
gével ellentétben - nem vagy nem csak
„csupa derű, kacagás, felhőtlen vidámság"
felidézésére szolgáló műnek tekintette a
darabot.

A Vízkereszt mai színre állítói nem
kerülhetik meg a darab megszámlálha-
tatlanul sok kommentárja, magyarázata,
értelmezése közül Jan Kottét, amely talán
a legpontosabban fejti ki a shakespeare-i
életmű egyik lényeges, a nemi szerepek
bizonytalanságával, felcserélhetőségével
kapcsolatos problémakörét, különös
tekintettel arra, hogy köztudomásúlag a
női szerepeket is férfiak, fiúk játszották
Shakespeare korában. Vannak rendezők,
akik makacs következetességgel
igyekeznek száműzni elő-adásukból a
darab összetettségét, a - mai szóval -
identitászavar probléma-körét, és csak a
komikus szál minél teljesebb
érvényesítését tekintik fel-adatuknak, s
ezáltal lesz torzó a produkció; s vannak,
akik túlontúl elvesznek a szöveg
mélyének boncolgatásában, és közben
eltűnik a vígjáték komikuma, s így
születik előadástorzó.

Szolnokon láthatóan az lehetett a
rendező célja, hogy a darab mindkét
lényeges vonulatát megjelenítse, ám az
eredmény nem erről árulkodik. Mi-közben
Éry-Kovács egyrészt kínos igyekezettel és
harsány, drasztikus, a jó ízlés határát
nemegyszer túllépő eszközökkel
igyekszik játékosaival megnevettetni a
közönséget, másrészt a szerepek közötti
egynemű partnerkapcsolatok minden
lehetséges variációját látványosan
kijátszatja, nincs kellően végig-

elemezve a darab, a szerepek íve, lényege,
kapcsolatrendszere. Igy nem csoda, ha a
színészek annyiféle stílusban és modorban
játszanak, ahányan vannak, jobb-rosszabb,
egymással alig össze-függő
jelenetforgácsok születnek csak, s az
előadás egészére leginkább a követ-
kezetlenségek és az öncélú ötletek hal-
mozása a jellemző.

A helyszín lehetőséget kínál ugyan egy
shakespeare-i ihletésű hármas tagolású
játéktér kialakítására (bár lehet, hogy az
épület leromlott állaga nem tette lehetővé
az emeleti traktusok használatát), de a
rendező olyan díszletet, játékteret
tervezett, amelynél az épület lényegében
csak háttérként funkcionál - a földszinti
árkádok közül néhány járásul szolgál,
illetve az egyik árkádban játszik az
előadás zenei kíséretét szolgáltató
zongorista -, a színpadként használt,
dobogókkal kissé megemelt csupasz
udvarrészre viszont két forgóajtót állított.
A forgóajtók ősidők s különösen a
némafilmek óta kétségkívül mindig remek
játéklehetőséget kínálnak darabtól és
szituációktól függetlenül, ám használatuk,
mint minden színpadi elemé,
következetességet igényel. A járások
azonban teljesen követhetetlenek. Nem
lehet tudni - egy jeleneten belül sem -,
hogy ki honnan jön vagy hová távozik;
hol használják a forgóajtókat, hol el-
mennek előtte vagy mögötte; vannak
színészek, akik következetesen elkerülik,
míg ugyanakkor mások átpréselődnek
rajtuk. Igy aztán a teret egyedül uraló és
osztó elemek egyre funkciótlanabbakká
válnak, s úgy tűnik, csupán né-hány gag -
Feste vizelése, Viola és Feste találkozása,
kergetőzések stb. - indokolja létüket.

Nem kevésbé érthetetlen és követke-
zetlen az előadás jelmezvilágának a ki-
alakítása. Az az egyetlen törekvés fel-
tételezhető csak, hogy a ruhák segít-
ségével is túlozni igyekeztek a figurák
komikumát vagy jellemtorzulásait. Ebből
következően a legváltozatosabb és össze
nem illő maskarákba bújtatta Kálmán
László - nyilván nem függet-lenül a
rendező intencióitól - a színészeket; van,
aki többé-kevésbé kort idéző kosztümöt
hord, van, aki csiricsáré, más jellegtelen
öltözéket, de a legszélsőségesebb túlzás
Böffen Tóbiás jelmeze: Kátay Endrét
rövid nadrágba bújtatták - hogy miért, az
nem derül ki. Az viszont igen, hogy egy
ilyen funkciótlan jelmezötlet méltatlan
helyzetbe hozza a színészt és a nézőt
egyaránt.


