
már az ősbemutató után többen is rámu-
tattak, most másodszor is kitetszett e
rész betétjellege.)

A kisszínházaké a jövő!

A stúdiók és az alternatív színházak
tehát nélkülözhetetlen, de távolról sem
kielégítő szerepet játszanak a színházi
struktúra megváltoztatásában, a réteg-
igények kielégítésében. Sürgető feladat,
hogy a színházi funkciókat
szétválasszák, hogy a nagyszínházak és a
kisszín-házak tartalmilag és formailag
élesebben, közönségorientálóbb módon
szét-váljanak. Ennek egyik útja a
nagyszínházak keretében működő
stúdiók, kamara-színházak profiljának
pontos kialakítása. A másik -
véleményem szerint fontosabb -
lehetőség az önálló kisszínházak
létrehozása, működtetése. A világon
mindenütt igen fontos szerepet töltenek
be a minden ideológiai változásra érzé-
keny, mozgékony kisszínházak. A Szov-
jetunióban például az elmúlt egy-két
évben gomba módra szaporodnak az
óriási színházaktól függetlenül működő
pince-, padlás-, szoba- és egyéb színhá-
zak, működésüket külön kisszínházi szö-
vetség igyekszik koordinálni, vendégsze-
repléseiket, külföldi turnéikat szervezni.

Természetesen az ellenérvek tömke-
lege sorakoztatható fel a kisszínházak
ellen: épp akkor hozakodom elő új szín-
házak létrehozásával, amikor a meglévő-
ket sem lehet tisztességesen fenntartani?
Néhány már létező kisszínház (Jurta
Színház, Hököm Színpad) nem inkább
elriasztó, mint vonzó példa a színház-
alapításra?

A kételyekre természetesen megvan a
válaszom is. A külföldi tapasztalatok azt
mutatják: korántsem kell akkora összeg a
színházak működtetéséhez, mint ahogy
azt mi kalkulálni szoktuk. Különösen
akkor nem, ha figyelembe vesszük, hogy
a közművelődési intézmények is, a film-
forgalmazás is válságban vannak. Ahogy
már létezik szerződéses üzemeltetésű
mozi, azaz olyan, amely az eddigi kötött
rendtől eltérően működik, s filmvetítés
mellett videózást, étel-ital felszolgálást,
olvasósarkot stb. is biztosít, az sem el-
képzelhetetlen - s erre Nyugaton számos
példa van -, hogy a színház és a mozi
vagy a művelődési ház működik együtt
egy épületben. Most, e kulturális terüle-
tek elkülönítése idején minden részterü-
let életben tartása külön költségvetési
keretet igényel; ha viszont integrálnák
ezeket, sokkal gazdaságosabbá válnék

a finanszírozás rendszere. Persze az új
helyzet új adminisztrációs és jogi feltéte-
leket, kereteket követelne; fenntartha-
tatlan - mint ahogy az élet más területén
is - a jelenlegi túlszabályozottság, feudá-
lis szemlélet, bürokratizmus. Sehol annyi
és többnyire értelmetlen akadály nem
tornyosul a kezdeményezések elé, mint
nálunk.

S hogy vannak vitatható értékű pél-
dák? Vannak. De van jó kezdeményezés
is. Mi a Játékszín, ha nem ideális kisszín-
ház? Vagy a Radnóti Miklós Színpad?
Vagy a Dunaújvárosi Bemutató Szín-
pad? Vagy hivatkozhatom a pécsi pél-
dára, ahol a Nemzeti Színházban a nagy-
színházi előadások mellett rendszeresen
játszanak stúdiódarabokat, ugyanakkor
még két színház működik: az egyik a
Nyári Színház, illetve az Egyetemi Szín-
pad, a másik a Harmadik Színház. Nem
volt mindig konfliktusmentes e három
színház egymás mellett élése, de egyre
inkább megtalálja mindegyik intézmény a
maga sajátos arculatát, s végül is nem
ellenségekként, hanem jó értelemben
vett konkurensekként dolgoznak a város-
ban. A meghatározó erő - nagyságánál
fogva is - a Nemzeti Színház, amelynek
művészei esetenként - s egyre rendsze-
resebben - résztvevői a másik két szín-
ház produkcióinak is, illetve a Harmadik
Színház ad helyet és színházi hátteret
például a Nemzeti Színházzal karöltve
létrehozott gyerekprodukcióknak.

A kisszínházak hálózata jelentősen
megváltoztathatná a jelenlegi szerződte-
tési rendszert, sőt, még a haknizás kiszo-
rítását is elősegíthetné, mivel ellenőrzött
keretek közé lehetne szorítani a könnyen
mozdítható produkciók egy részét. Más-
felől pedig megoldaná az alternatív szín-
házak legfőbb gondját is, mert a jelenleg
az amatőr-profi köztes területen működő
együttesek biztos bázisát képezhetnék
egy-egy kisszínháznak.

S végül egy mellékesnek tűnő, de ko-
rántsem mellékes szempont: a világ hal-
latlanul nagy érdeklődéssel fordul ha-
zánk felé, de szinte semmit nem tudnak
rólunk, színházainkról. A nagyszínházak
- főleg méreteik, létszámuk, drágaságuk
miatt - nem exportképesek. Kulturális
hírnevünk megteremtése, megőrzése, to-
vábbfejlesztése egyaránt megköveteli,
hogy szélesítsük színházi kínálatunkat, s
e művészeti ág produktumaival is jelen
legyünk a világban. Ehhez azonban mű-
ködő, magas művészi színvonalú, kor-
szerű gondolkodású kisszínházak háló-
zatát kell kiépíteni és preferálni.

CSÁKI JUDIT

Ripacséria

Plautus komédiája
a Radnóti Színpadon

E sorok szerzője szerint a ripacskodás:
színjátszási stílus. Előjelet, pejoratív fel-
hangot a rossz ripacsok miatt kapott. Az
alábbiakban a szót eredeti értelmében
használom.

Lehet, hogy merő kitaláció, lehet, hogy
ennyi mégis igaz az életrajzból: Plautus
színházi vállalkozó (is) volt. Lehetne
korunk embere. E tevékenység mellett
ugyan manapság aligha írogatna komé-
diákat gondűző szórakozásul, mint haj-
danán, de tragédiaköltővé válhatna -
esetleg.

Csiky Gergely Plautus szellemisége
iránti vonzalmának és fordítói buzgal-
mának köszönhetjük, hogy az idő előtti
időben élt író néhány darabja ismert, ez,
A hetvenkedő katona pedig közismert.

Habkönnyű darab ígér habkönnyű
szórakozást - s ezt az ígéretet „csalják el"
legtöbbször a színházak. Plautus művé-
ből az osztálytartalmú célzások szépen
elpárologtak, társadalmi erejüket vesz-
tették - közben klasszikus bohózati
elemmé váltak, kötelező komédiai leosz-
tásban öltöttek testet. A kinevettető
mindig lentebbről jön, minta kinevetett,
a szerelemben mindig a fiatalok győz-
nek. Finomabban cizellált művekben - s
ebből az aspektusból Plautushoz képest
már Goldoni is ilyeneket írt - jut némi
megértés vagy szánalom a vesztes hős-
nek vagy tábornak is. A Miles Gloriosus-
ban semmi...

Ha a plebejus indulat tovatűnt is, vas-
kos poénok szép számmal akadnak azért
A hetvenkedő katona legújabb előadásá-
ban. Kevéssé származnak a Csiky-fordí-
tásból - még kevésbé az elegáns és kiváló
stílusú Devecseriéből -, inkább a hét-
köznapi élet, fennköltebben fogalmazva
a társadalmi környezet beszivárgásai.
Nemcsak megengedhető lazaságról van
szó - majdnem követelményről: a műfaj
s a színjátszásnak ez a típusa többet is,
mást is megengedne az aktualizálásból.
Akár a közönség és a színpadon lévők
alkalmi összebeszélését is; de ne legyünk
telhetetlenek.. .

A hetvenkedő katonát viszonylag ritkán
játsszák mostanában; utoljára majd' tíz
éve került színre Tácott, a Gorsium egy
nyári előadása volt. Címszereplője



mégis ismerős; világirodalmi és drámai
vándorfigura. A többieket is - például
Palaestriót - mintha már láttuk volna más
darabokban. A típus köszön vissza.. .

És az előadás atmoszférája. Jóféle - és
régi - szentendrei nyarakat idéz, egy-egy
Goldonit vagy más commedia dell'artét -
és még egy produkciót, mely időben s
térben is közelebbi: Queneau Stílusgya-
korlatját. Ez utóbbi reminiszcencia sem
véletlen.. .

Típuskreáció

Taub Jánosnak ez a harmadik magyaror-
szági rendezése. Két komoly és komor
mű után most egy komédiában mutatta
meg magát - és egészen más oldalát lát-
juk. Mint egy előzetes nyilatkozatból
bárki megtudhatta, Taub semmit nem
bízott a véletlenre a Plautus-komédia
megrendezésekor. Nemhogy a véletlenre
- a színészekre is keveset; legalább-is ami
a teóriát, a koncepciót illeti. Készre
gyártotta az előadást - ahogy ő mondta:
„öltönyöket szabott" -, majd betanultatta
a koreográfiát.

Ilyen egyszerű lenne? A végeredmény
alapján: igen. A kettő között persze bizo-
nyára hosszú és rögös volt az út.

Ami a koncepciót, s az előre szabott
öltönyt illeti: Taub legújabb itthoni ren-
dezése alapos hely- és színészismeretről
tanúskodik. A Radnótin ugyanis ott van-
nak azok a komédiás hajlamú színészek,
akik már csak azért is hajlandóak előre
szabott öltönyökbe bújni, mert maguk is
tudnak szabni, ha kell.

Plautus történetében pedig ott az ere-
deti szabásminta; pontosan az, amelyről
évszázadokon át „koppintották" a figurá-
kat. A hamisítványok hol jók, hol ke-
vésbé azok; Taub János mindenesetre az
eredetihez nyúlt. Ez - többek között -
azért merész húzás, mert ott még egy-
szerű vonalak jelzik a figurát, s nem
bonyolult jellemrajzok. A díszítőelemek
csak később rakódtak rá a sémára.

A rendező azzal kezdte a munkát, hogy
- ellenszereposztott. A katonát, a ki-
mondhatatlan nevű Pyrgopolinicest Gás-
pár Sándornak adta, a furfangos szolgát
pedig Eperjes Károlynak. Az ötlet nem-
csak azért jó, mert mindkét színész
alkata és skatulyája ellen játszik - bár ez
sem elvetendő szempont -, hanem első-
sorban azért, mert megsokszorozza a
komédiai hatást, hogy mindketten a
másik alkatát és skatulyáját játsszák. Szé-
pen és magától értetődően bizonyítva
ezzel, hogy az is az ő alkatuk és skatulyá

juk. Csak Taub János kellett hozzá, aki
rájuk is osztotta.

Figura és színész

Gáspár Sándor alaposan kiismerhette
rendezőjét - és viszont - az előző közös
munka során, az Egy őrült naplójában.
Egy másik Gáspár egy másik Taubot; bár
ami az öltönyt illeti, ott is előre volt
szabva, csak éppen pontosan Gáspárra.

A hetvenkedő katona - maga a katona -
"papíron" hálátlan szerep. A címszerep-
lő, aki nem főszereplő, sőt, alig szereplő.
Meg-megjelenik persze, de akkor szól
inkább róla a játék, amikor nincs színen;
amikor ott van, azt illusztrálja, amit akkor
mondanak róla, amikor nincs ott. Bejön,
hetvenkedik egy kicsit, majd kimegy.
Elsődleges funkciója, hogy száműzze a
nézőtérről azt a csöppnyi erkölcsi
fenntartást, amellyel az érzékenyebbek
szemlélik Palaestrio cselvetéseit és
módszereit.

A katona: Palaestrio „médiuma". A
szolga vezényli a szertartást, melynek
során a semmi kis emberkéből (Gáspár-
nak ezt sem lehet könnyű eljátszania!)
„valakit" gyárt a sürgő-forgó szolgacsa-

pat. A fizikai akciót a szellemi követi:
Palaestrio néhány hízelgő és hazug
meg-jegyzéssel aKatona hamis tudatát
hozzá-növeszti a felfújt fizikumhoz - és
kész a mű. A Katonának el kell hagynia
a szín-padot. Már elég ostoba, elég
felfuvalkodott, elég üresfejű - indulhat
ellene a manipuláció.

Az egész - a „Katona-szobrászat" -
olyan, mint egy cirkuszi attrakció. Az is:
az előadás cirkuszi attrakciók sorozata.
A játékmester pedig Palaestrio, aki - bár
a többiekkel együtt öltözik jelmezébe az
előadás elején, a szemünk láttára - mégis-
csak egy lépéssel előbb jár mindenkinél.

A cirkuszi előadás pedig színház
képé-ben jelenik meg: színházban
játszódik. Nemcsak a már említett
beöltözési jelenet hangsúlyozza ezt, s
nem is a saját kezű átdíszletezés. Taub
János ebben a kicsit elidegenített, más
oldalról viszont a legősibb közösségi
szórakozást fel-idéző formában találta
meg Plautus típusainak mai létezési
terepét. Igy szünteti meg a hiányt; azt,
hogy ebben a darabban szó sincs „hús-
vér" emberekről, még kevésbé összetett
jellemekről.

Gáspár Sándor (Pyrgopolinices) és Eperjes Károly (Palaestrio) A hetvenkedő katonában
(Radnóti Miklós Színpad)



Herceg Csilla (Philocomasium) és Eperjes Károly (Palaestrio) a Plautus-vígjátékban

Gáspár Sándor (Pyrgopolinices) és Nemcsák Károly (Sceledrus) a Radnóti Miklós Színpad előadásában
(Sárközi Marianna felvételei)

A Katona szereti a nőket; a nők vi-
szont nem szeretik a Katonát. Philoco-
masium sem szereti - legfeljebb a pénzét;
mert egyébként a fiatal és csöppet sem
buta Pleusiclest szereti. Philocomasium,
a leány mindössze egyetlen fontos
jellemvonással bír: csalja a Katonát, és
ott is akarja hagyni. Herceg Csilla ezen-
felül még azt játszik rá és bele, amit akar -
de ezt hibátlanul és folyamatosan fel kell
mutatnia. Meg is teszi. Ezenkívül csöppet
ironikus, játékos és bábuszerű; külön-
külön és együtt is hatásos.

A Katona - mint említettem - „mű",
csinálmány. Karakterének természetből
vétetett megfelelője a szolgája: Sceled-
rus. Nemcsák Károly az ősbutaságot, az
eredendő együgyűséget játssza el - és
csak azt. Taub szabta öltönyét pontosan
kitölti: bamba nézése, „már-nem-is-igaz"
szájtátisága, majomszerűen lógó karja
mind ez egyetlen tulajdonság megjelení-
tését szolgálják. Megérdemli, hogy - ter-
mészetesen akaratlanul - az ő csetlése-
botlása s az ő eltűnt majma indítsa el a
történetet.

Kell még egy nő, hogy a lépre csalás
megtörténhessen. Szinte természetes,
hogy ha még egy kell, akkor még kettő
van. Acroteleutium profi kéjhölgy - bol-
dogan megy bele a játékba, hogy hivatá-
sát eltúlozva „jelezze" hajlandóságát az
ostoba Katonának. Egri Katit nemcsak a
jelmeze teszi alig felismerhetővé - sze-
rencse, hogy előttünk ölti magára! -,
hanem ez a felvállalt egyoldalúság: a
karikírozott csábítás eljátszása. Egri Kati
pontosan adja a részleteket: a lassú moz-
dulatokat, a leszegett fejtartást, a kalap-
karima alól elővillanó démoni pillantást.
Párja természetesen szobalány: a Varga
Mária játszotta Milphidippa. Az ő felvett
szobalánysága és nem leplezett szerelmi
éhsége is nagyon kell ahhoz, hogy ellen-
pontozza s ezzel úrnővé játssza álúrnőjét.

Az összeesküvésben Palaestriónak se-
gítőtársai is vannak - miként szokásos. A
Philocomasiumért epekedő Pleusicles
elsősorban is epekedik, s csak másodsor-
ban készségeskedik a fortélyok körül.
Márton András nem túl hálás szerepe
tehát kétvonalú; a színész viszont jó
benne.

A kerítőnek sem utolsó másik segítő-
társat Gera Zoltán játssza. Bölcs szemlélő
is lehetne, de „öltönye" szerint aktív
drukker, és Palaestrio eszének, okossá-
gának illusztrációja: kellék az átverés-
ben. Gera kellemesen és mosolyogtatón
játszik; s a sok hahota között néha a
mosoly tartalmasabb



Mindenki jó - van, aki inkább, s van,
aki kevésbé. De közöttük a legjobb, aki-
ről az előadás szól: Eperjes Károly Pa-
laestriója. Nemcsak azért, mert egy ráné-
zésre kész „Katona" jön be Palaestrio
szerepében; hanem azért, mert Eperjes
végigjátssza a kettős játékot. Kajánkodik
Palaestrióval, mintha tudná, hogy neki a
Katona „áll". Eldobja megszokott - és
néha kicsit el is unt - szűkített artikulá-
cióját, felkapott mondatvégeit. Kerekded
magánhangzókat, szépen lejtő kije-
lentéseket formáz. Nem kapkodja kezét-
lábát - ebben annyiszor volt már jó -,
hanem elnyújtott, bohócos léptekkel rója
a színpadot: természetes, hogy fölkun-
korodik a cipője orra. Kétfelé játszik:
nekik, ott fönt, és nekünk, itt lent. Ami-
kor „odabeszél", karikíroz és bohócko-
dik; amikor „ide", magyaráz, gyorsan,
„félre". Kötelet ajánlgat, merészen egy-
forma gesztusokkal; egyszer-kétszer-há-
romszor, pontosan ugyanúgy, és mindig
a Katona ostoba szolgájának. Majdnem
fárasztó, majdnem unalmas - amikor
ráépül a poén: a Katonának ajánlja föl,
pontosan ugyanazzal a hányaveti, mégis
kidolgozott mozdulattal.

Eperjes a főbohóc - de hálás azért,
hogy a többiek mind besegítenek neki; a
darab szerint meg az előadásban is.
Fáradhatatlanul irányít; nemcsak, ami-
kor valóban szervezi a következő lépést,
hanem akkor is, amikor átdíszleteznek,
öltöznek és öltöztetnek - szóval akkor is,
amikor szövege nincs, csak jelenléte van.
Eperjestől inkább jobbat, mint újat vár-
hatott a közönség: nagy érdem, hogy a
kettőt együtt kaphatta meg.

A Katona József színházbeli Stílusgya-

korlat dereng föl minduntalan - pedig a
Plautus-darabban játszók közül csak
Gáspár volt benne abban az előadásban.
Mégis visszaköszön Eperjes Károly játé-
kában is: csupa stílusgyakorlat. Akár
egymástól szépen elkülöníthetően jelenik
meg a mindig más célt szolgáló stili-
záció; sok kicsi szituáció, a darab nem túl
emelkedett alaphelyzetében.

A szerepcsere mint komédiai alap-
elem persze önmagában is stílusjáték-
lehetőség. Élnek is vele azok, akik érin-
tettek benne. De él vele az is, aki végig
azonos; és nemcsak önmagával azonos,
hanem egy kicsit velünk is. Rajta keresz-
tül kötődünk a színpadi fordulatokhoz, ő
vezeti fel az egyes jeleneteket, majd ő
vezeti le is. Azt is eljátssza - s hogy kiri-
pacskodja! -, hogy ez néha önmagának is
gondot okoz . . . Aztán már nem tud meg-
téveszteni: azért játssza nehéznek a szá

mára nagyon is könnyű feladatot, hogy
több elismerést „kaszáljon be" érte.
Eperjes játssza a bohócériát, a színészke-
dést, a színházat - szóval mindazt, ami-
ről Plautus darabja Taub rendezésében
meg tud és meg akar szólalni.

É. Kiss Piroska díszlete egyszerű és
szellemes. Könnyen mozgatható elemei
hangsúlyozottan színháziak; a virág olyan
„mű", hogy majdnem igazinak látszik,
igazi művirág. A jelzések, épületelemek,
bútorok mind eljátsszák, hogy díszlet-
raktárból kerültek elő. A kukának -
amely az elején persze „hordja", hogy
milyen produkcióban vesz részt - nyitva
a hátulja, hogy elférjen benne a színész.
Nem szabad a véletlenre bízni, hogy
tud-e ilyesfajta szakmai fortélyokat a
közönség: szépen meg kell mutatni neki.
Igy történik.

Szakács Györgyi jelmezei még többet
tudnak. Például azt, hogy a szerepcseré-
hez egy perc alatt válik miniruhává egy
maxi; vagy azt, hogy diktátorba játssza át
az „akármilyen" katonát, következés-
képp jelenünk ismerősét állítja nevetsé-
ges cipőtalp-piedesztálra. Lógó-csüngő
fekete zakó, malomkeréknyi kalap, Sza-
kács Györgyi finom, de markáns stilizá-
ciója - kortalanságban elővezetve.

A hetvenkedő katona - jó szórakozás.
Miközben nagyokat nevetünk, s magától
értetődőnek érezzük az összes túlzást,
elrajzolt játékot - nem kell töprenge-
nünk elrejtett üzenet megfejtésén. Pe-
dig: van üzenet, mondanivaló, magvas
gondolat. Ez az előadás: jó színház a
színházról. Ripacséria.
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GYÖRGY PÉTER

A színház helye

Az öngyilkos Kaposvárott

A politikai szcéna apró változásai - mint
a jelen pillanat is -, a társadalmi nyilvá-
nosság szerkezetében létrejövő finom
módosulások mindannyiszor sajátságos
kihívást teremtenek a színház számára
is. A társadalmi nyilvánosság szerkezete
újraformálódik, s ennek a struktúrának
részeként a színház sem kerülheti el a
válaszadást, a „Forderung des Tages"
követelményének való megfelelést. Ma-
napság évtizedeken át használható uta-
lás- és gesztusrendszerek mennek ki a
divatból s lesznek érvénytelenné, ennek
megfelelően átalakulnak a játékmódok,
a realitás „küszöbei", a megértési felté-
telek is.

Köztudott, ha nemis gyakran leírt tény,

hogy az elmúlt évtizedek politikai intéz-
ményrendszerének oly sajnálatosan szű-
kös játékterében a színház szinte minden
más művészetnél jobban rá lett kénysze-
rítve-kényszerülve az „odamondogatás",
a „bátorság" műfajjá lett társasjátékára,
szokásérvényű viselkedésére. Mindez
visszautasíthatatlan és elháríthatatlan
szükséglet volt, s marad is mindaddig,
amíg a demokratikus intézmények hiá-
nyában a színházban intézzük el mind-
azt, amit talán enyhültebb éghajlatú
országoknak megadatott, hogy a parla-
mentben intézhessenek el. A dokumen-
tumot termelő tévével és afilmmei, vala-
mint az újságírással szemben a színház -
minthogy a szó elszáll - esetleg „többet
engedhetett meg magának", s nem kerül-
hette el, hogy ki ne vegye a részét az uta-
lásos társasjáték össznépi szokásrend-
szeréből. Egy-egy hangsúly, gesztus, mo-
soly, villanó tekintet, kétértelmű kacsin-
tás közös élményhez juttatott estéről es-
tére egy-egy nézőtérnyi hon- vagy épp
állampolgárt, s mindez néha a közösség -
ki tudja, hogy jogos vagy jogtalan - illú-
zióját is felidézte.

Nem a színház tehet arról, hogy a
világnak e táján a közönség, mást és
más-hol oly gyakran nem tehetvén, a
színházban azonnal összeüti két
tenyerét, ha a színpadról azt hallhatja: a
miniszter hülye, vagy épp rohad az
államgép. Úgyan-csak köztudott, hogy
létezett s létezik is a „kimondhatóság"

mércéje, s gyakran ez minősíti az
előadásokat, hol helyettesít-


