
lomra méltó s csak utána kacagni való
öregedő asszonyt.

Kubik Anna Boris szobaleánya már egy
„tiszta" népszínműből pattant erre az
alkalmi színpadra, és egyszerre könnyed
és fegyelmezett koreográfiával életre is
kel. Kubik jó komika - s ebben az elő-
adásban még az is belefért a képbe, hogy e
képessége hatását a kollégákon mérje le.
Ez a törekvés egyébként kölcsönös volt.

Kerekes József Lázárt, Karnyóné bol-
toslegényét játszotta. Sok tennivaló neki
se jut - leginkább egyengeti a soványka
cselekményt -, de karakterábrázolása
pontos és hatásos.

Miként nemcsak egyes figurák, hanem
egyes kiemelt jelenetek is azok. Kar-
nyóné teátrális öngyilkossága például;
vagy a polihisztor Kuruzs nagyjelenete,
melyben egy univerzális kabát belsejében
hordozza a számtalan foglalkozás kellé-
keit, s éppen a megfelelő pillanatban, egy
megfelelő dalocska keretében mutatkozik
meg a maga teljességében. Végh Péter
tulajdonképpen komoly játékkal ér el
komikus hatást.

A zenei effekteket a színpad szélén ül-
dögélő Gryllus Vilmos adja - az előadás
hangvételénél csöppet kevésbé harsá-
nyan, de ironikusan.

Mint tudjuk, az özvegy Karnyóné nem
is özvegy, csak azt hiszi. A hosszú időre
eltűnt Karnyó ugyanis egyszer csak haza-
toppan - leginkább azért, hogy előadhas-
sa epikus történetét kalandjairól, vala-
mint meghallgassa a többieket. Az álta

lam látott előadásban egy igen makacs
szamár hozta volna haza a Pathó István
által játszott öreg Karnyót - a helyzet
azonban úgy hozta, hogy inkább Karnyó
próbálta hazavonszolni (azaz a színpadra
behúzni) a szamarat. A szamár mellett
voltak egyébként más állatféleségek is - a
nyári színház örök poénjai.

A Csokonai által kitalált tündéri vég -
osztrák import egyébként - ezúttal azért
lehetett az előadás szerves része, mert az
emelőszerkezet néhányszor megtréfálta a
színészeket. A kollektív bajuszragasztás -
közvetlenül a taps előtt - Csiszár Imre
finom és hatásos leleménye; gyengéden
emlékeztet bennünket a tényre, hogy
egykoron alighanem minden szerepet fiú
játszhatott, hála az egynemű iskoláknak.

Négy előadásra született ez a kapolcsi
nyári színházi produkció. S mert jól sike-
rült, az ember hajlamos sajnálni, hogy
csak ennyit ért meg. Pedig valószínűleg
éppen azért volt jó és sikeres, mert való-
ban oda, arra a színpadra készült, nem
egy hosszabb szériára tartalékolva, ha-
nem teljes odafigyeléssel. Ezen a Kar-
nyónén - ez az egy bőr volt.

Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné s
az két szeleburdiak (Kapolcsi Nyári Színház)
Díszlet-jelmez: Vayer Tamás. Zene: Gryllus
Vilmos. A rendező munkatársa: Mixtay Péter.
Rendező: Csiszár Imre.
Szereplők: Berek Kati, Pathó István, Hu-
nyadkürti István, Kubik Anna, Kerekes
József, Bregyán Péter, Nemcsák Károly,
Végh Péter, Pelsőczy Réka, Fráter Kata.

STUBER ANDREA

M, O, I, A

A Vízkereszt Miskolcon

Ha egy rendező a pályája során háromszor
is megrendezi ugyanazt a Shakespeare-
vígjátékot, annak bizonyára komoly oka
van. Saját, korábbi színreviteleinek sikere
vagy sikertelensége egyformán késztetheti
az újabb vállalkozásra. Talán az évek
múlásával más kérdések foglalkoztatják a
mű kapcsán, s időről időre különböző
olvasatokat igyekszik színpadra
fogalmazni.

Iglódi István 1973-ban rendezte meg
először a Vízkeresztet a Szentendrei Te-
átrumban. Másodszor a Várszínházban, az
1979-es bemutatót jegyezte. Most ismét a
szabad ég alá képzelte a vígjátékot, amikor
a miskolci Belvárosi Szabadtéri Színpad
előadását létrehozta. Annak idején, a
Várszínházban az Omega együttessel
komponáltatott zenét a szöveghez, ezúttal
Victor Máté számait társította Shakespeare
darabjához. Nincs ebben semmi
kivetnivaló, de azért most sem könnyű
megszokni, hogy Orsino herceg
diszkóritmusban ad (ének)hangot
érzelmeinek, s hogy Olívia - aki itt inkább
hat olasz maffiózó özvegyének, mint
grófnőnek - dalolásával táncdal-
fesztiválok fénytelen emlékét idézi.

A zenével amúgy nincs baj: szakszerűen
és célszerűen komponált muzsika.
Dallamos, slágerszerű és élvezetes, ami-
ben a sok-sok utánérzés is közrejátszik.
Mészöly Dezső dalszövegei prozodikusan
meg-megdöccennek (például leborúlok),
de maga a drámafordítás virtuóz, bár talán
túlzottan naprakész szókészletű és
humorú.

A színészek énekesi teljesítménye hagy
némi kívánnivalót. Borbély László (Bo-
hóc) az egyetlen, aki tudja, hogyan kell
ebben a műfajban igazán énekelni, s
képes is rá. Megvan hozzá az adottsága, az
érzéke és a fölénye: azt csinál a hangjával,
amit akar. A többiek inkább csak
abszolválják a betétszámokat, s ahányan
vannak, annyiféleképpen oldják meg a
feladatot. Mihályi Győző (Orsino) pop-
stílusban igyekszik tartani magát, Kiss
Mari (Olívia) a sanzonoid előadásmódra
szavaz, míg Józsa Imre és Kocsis Judit
táncoskomikus operettpárosra hasonlít,
Igó Éva Violája pedig operadrámai szen-
dét idéz. Borbély mellett Szakácsi Sándor
(Malvolio) a legmuzikálisabb, kár, hogy ő
énekel a legkevesebbet.

Csokonai: Özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak (Kapolcs). A két szeleburdi:
Bregyán Péter és Nemcsák Károly (Sárközi Marianna felvételei)



A betétszámok között, mellett Shakes-
peare „romantikus" vígjátéka zajlik a
Lothar Scharsich tervezte színpadon. A
díszlet se nem különösebben szép, se nem
igazán praktikus, viszont első pillantásra
látszik rajta, hogy legalább nem került
sokba. Kör alakú, egyik irányba lejtő,
forgó porond áll középen, piszkosfekete
műanyag szőnyeg borítja. Az emelvényt
vizesárok veszi körül. Azért, hogy a sze-
replők okkal-ok nélkül, de mindenesetre a
közönség nagy derültségére meg-meg-
fürödjenek benne. Ezenkívül arra is
használható, hogy - szintén nagy tetszést
aratva - belevizeljenek (imitálva persze).
A színpadot sajátos függöny szegélyezi
oldalt és hátul: levegővel töltött fóliahur-
kák lifegnek hatalmas, hosszúkás luftbal-
lonokként. Ugyanilyenek lógnak a porond
fölött is, sátorponyvaszerűen csúcsosodva
a játszók fölé. A díszlethez még néhány, a
falra vetített kép (reneszánsz palota,
szem- és szájmontázs) tartozik. Ez tehát
lIlyria. Itt ér partot a hajó-törött Viola és
Sebastiano, hogy egymás
megmeneküléséről mit sem tudva error
comedyba keveredjenek. Az ikrek ebben
az előadásban is többé-kevésvé tradicio-
nális figurák maradnak, ezt mutatják
Scharsich jelmezei is: rövid, bodros haj s
a megegyező, nemesifjúhoz illő öltözék
teszi egymáshoz hasonlóvá Igó Éva Vio-
láját és Bal József Sebastianóját. A töb-
biek habókosabb külsejűek: Olívia nagy,
sötét napszemüveggel takarja arcát (már
Tordai Teri is ilyen volt a várszínházi elő-

adásban), Orsino széles, vörös se-
lyemövet visel a derekán, akár a spanyol
táncosok. Mária piros-fehér csíkos, zok-
niszerű tüneményt hord a karján, míg
Tóbiásnak a térdét ékesíti csipkés
mandzsetta, fején meg roggyant cilinder
díszeleg. Színes külsejű az ígéretes sze-
replőgárda.

Most kellene következnie az esztétikai
eszmefuttatásnak. Itt lenne a tűnődés he

lye, arról, hogy Shakespeare romantikus
vígjátéka mennyiben romantikus és meny-
nyiben vígjáték. Elmélkedhetnénk, kibe
szerelmes Orsino, kibe Olívia, s valóban
társra talál-e mindenki a végén. Párhuza-
mokat kereshetnénk a Vízkereszt és az
utána született Hamlet között, esetleg ál-
lást foglalhatnánk abban a kérdésben,
hogy Malvolio tragikus vagy komikus
hős-e. Nincs azonban semmi okunk arra,
hogy a darab mélyebb rétegeit érintsük a
miskolci előadás kapcsán. Iglódi ren-
dezésében sokkal nagyobb szerepet ját-
szik az éneklés, a futkosás és a pancsolás,
mint a Shakespeare-darab mélységei.

Beszéljünk inkább a szereplőkről. Igó
Éva többre hivatottan, ambiciózusan kel-
ti életre Violát. Ám túlságosan lefoglalja
őt az a küzdelem, amit az énekszámok
előadása jelent számára. Violája kicsit
olyan, mintha a vígszínházi Padlásból
ereszkedett volna alá: kedves csitri. Nem
nő, csak gyereklány. Cesario képében is
inkább gátlásos, mint talpraesett ifjú. Ezt
a benyomást, erősíti Igó akkor is, amikor
Orsino vallomását közvetíti Olíviának, s
közben betanult táncszámot mutat be
zavartan, esetlenül, ügyefogyottan. Az
előadás legbájosabb pillanata ez.

Kiss Mari Olíviája úgy érkezik a színre,
mintha gyászmenetben vonulna. Fekete
ruhában méltóságteljesen lépked, az
előtte járó szolgák elhunyt bátyja
fényképét viszik. Eleinte dölyfös, pat-
togós a grófnő. Kiss Mari játéka fokoza-
tosan lágyul, egyenes arányban azzal,
ahogy Olíviát elöntik a Cesario iránti
gyengéd érzések. Elomlásából egy külö-

Shakespeare Vízkeresztjének zenés változata Miskolcon. Olívia: Kiss Mari és Malvolio: Szakácsi Sándor

Feste: Borbély László (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)



nösen szép jelenet is kerekedik: az, mely-
ben vallomást tesz a herceg szerelmi kül-
döncének (III. felvonás 1. szín).

Mihályi Győző (Orsino) jobbára csak
megnyerő külsejével és búgó hangjával
képviselteti magát az előadásban. Táncot
jár még, ha kell - nagyon visszafogott
eksztázisban -, de kapcsolatot nemigen
talál sem Violával, sem Olíviával. Arra
sem reagál, hogy végül szerelme helyett a
szolgájával kell beérnie. Pedig, ha már
nem akad fenn ezen a párcserén, akkor - a
boldog vég jegyében - legalább örülnie
kellene neki. Mihályi azonban egyszerűen
csak ott van, mert ez a dolga. Kiss Mari
viszont decens szégyenkezéssel rá sem
mer nézni Sebastianóra, annyira restelli,
hogy feleségül ment egy vadidegenhez. Ő
tehát elmond valamit erről a pillanatról és
érzésről, még ha csak töredékét is annak,
amit Básti Juli játszott el Olíviaként a
Katona József Színház gyönyörű elő-
adásában.

A komikus triász - Bezerédi Zoltán
Büffögh Tóbiása, Józsa Imre Cingár An-
dora és Kocsis Judit Máriája - eleget tesz
annak a kívánalomnak, hogy megnevet-
tesse a közönséget. Nemes és nemtelen
eszközöket egyaránt felhasználnak.

Szakácsi Sándor Malvoliójáról el-
mondható, hogy többre érdemes tel-
jesítmény. A színész elszántan küzd az
alakítás jogáért, hősiesen ellenáll az őt
környező előadás könnyűségének. Ma-
kacsul ragaszkodik ahhoz, hogy Shakes-
peare egyik nagy szerepét játssza. S ez
nem azt jelenti, hogy tragédiát próbálna
kicsiholni magából a kellemes nyári estén.
Mulattató, komikus hőst formál, de tudja:
figurájában benne rejlik a tragikum
lehetősége is. Szakácsi jellemet ábrázol,
szellemes kis poénjaival éppúgy, mint az
udvarmester görnyedt testtartásával,
beteges mosolyával, hüledező sá-
pítozásával.

M, 0, I, A - a négy betű az álságos sze-
relmes levélben szerepel, melyet Mária ír
Olívia nevében, hogy Malvoliót lépre
csalja. A négy betű a hamis nyom, melyből
a maga nevét olvassa ki az udvarmester,
noha csak nagy-nagy erőfeszítéssel
vonatkoztathatja saját magára a levél tar-
talmát. Mintha a miskolci Vízkereszt be-tűit
is így keverték volna össze.
Shakespeare-Victor Máté-Mészöly Dezső:
Vízkereszt, vagy amit akartok (Belvárosi Sza-
badtéri Színház, Miskolc)

Díszlet-jelmez: Lothar Scharsich. Kore-
ográfus: Majoros István. Vezényel: Molnár
László. Rendezte: Iglódi István.

Szereplők: Mihályi Győző, Bal József,
Somló István, Kulcsár Imre, Szűcs Sándor,
Mikola Róbert, Bezerédi Zoltán, Józsa Imre,
Szakácsi Sándor, Nagy Miklós, Borbély Lász-
ló, Kiss Mari, Igó Éva, Kocsis Judit.

ERDEI JÁNOS

Comics és rítus

Markó Iván táncszínháza Szegeden

Felemás módon ítélte felemásnak a napi
kritika a Szegedi Szabadtéri Játékokon
bemutatott Párizs gyermekeit. Az általá-
nosnak mondható fanyalgás mértékéhez
képest szinte burjánzanak, és joggal, azok
a szuperlatívuszok, melyeknek egyéb-ként
a fele is elég szokott lenni ahhoz, hogy
egy-egy produkciót kiemelkedőnek
minősítsenek. Itt mintha a sok lenne kevés
- nem egészen jogtalanul. Egészen eredeti
színpadi gondolatnak honi szín-házi
mércével mérve mindenképpen kivé-
telesnek mondhatóan magas színvonalú
megvalósítása lett felemás hatásúvá egy
aprócska dramaturgiai gyöngeség követ-
keztében.

A francia forradalom színpadon fel-
idézett tablóképein újra és újra feltűnik
egy Markó Iván vezette vándorszínész-
trupp. Először a nyitóképben tőlük tudjuk
meg, hogy mi a helyzet (nyomorog a nép),
majd a kibontakozó forradalmi események
sikere után Az emberi jogok nyi-
latkozatából olvasnak fel néhány pasz-
szust, végül pedig a jakobinus diktatúra
megelevenedő terrorjától megdermedő
népbe öntenek újra lelket. Ennek a mel-
lékszálnak a tulajdonképpeni főcselek-
ményhez való illesztése azonban annyira
laza és elnagyolt, hogy az előadás egészét
felemás hatásúvá teszi. A felszabadult
népünnepéllyé oldódó és helyenként a
rítusok nyers brutalitását idéző produk-
cióban - amelyben itt-ott a képregények
gyermekded egyszerűsége tűnik fel -
színpadilag előkészítetlen és így (szó sze-
rint) oktalan a Markó Iván megtestesítet-te
színész állandó beavatkozása a főcse-
lekménybe.

Lássuk hát először a szcenikailag csak
pontatlanul kibontott alapgondolatot, majd
ennek dramaturgiailag pontatlan
megjelenítési módját, s csak ezt követően
annak a profizmusnak a felvillanását,
amelyet érthetetlen okok miatt színházi
rendezőink döntő többsége nem csupán
meg-, de eltanulni is képtelennek látszik. S
szót kell ejteni négy táncszínészi tel-
jesítményről is. (Mindenekelőtt Bombicz
Barbaráéról és Kis Jánoséról, de az övék-
hez mérhető Demcsák Ottóé és Markó
Iváné is. Markónál ugyanis nem a játékkal,
hanem az általa megformált szereppel
vannak bajok.)

A pusztítás értelme

A forradalom eseménytörténetét - közepes
történelemérettségivel is követhető módon,
tehát szerencsére közérthetően - felidéző
táncjáték egy olyan színpadi vízióba
torkollik, amilyeneket a Markó-balettek
nézői a lehető legzajosabban szoktak
ünnepelni. Miután a fellázadt nép elfogja a
szökni akaró királyt, sőt az intervenciót is
elhárítja, Charlotte Corday ledöfi az
előszínpadon kádjában ülő Marat-t. A
gyászolók lassú, ünnepélyes menete Marat
holttestével a színpad hátsó falához
közelít. A menettől balra, mintegy négy
méter magas vasállványzaton Robespierre
(Kis János) áll. Ahogyan azonban a menet
megközelíti őt, meg-megrándul. A lehető
legpontosabban jelzi ez a színészi
mesterséget is birtokló táncszínész, hogy
az általa formált alak egyre nagyobb, noha
titkolni akart pánikba esik. Retteg a Marat
beteljesedett sorsával őt fenyegető jövőtől.
S ekkor Markó Iván roppant merész beál-
lítást valósíttat meg: a Szegedi Szabadtéri
Játékok állítólag bejátszhatatlan s most
ráadásul alaposan meg is nagyobbított
színpadán hosszú percekig csak Robes-
pierre s alatta Saint-Justté lényegülve
Demcsák Ottó áll. (Tehát csupán két
színész „népesíti be" az irdatlan teret!) A
Robespierre-t megbénító halálfélelem
Saint-Justben tánccá robbanó önkívületté
nő. Olyannyira Robespierre-nek a remek
beállítással is hangsúlyozott félelme ölt itt
testet, hogy a lehető legtermészetesebb és
így szinte észrevehetetlen, hogy a színpad
újra benépesül: falansztert idézően fémes
öltözetű alakokkal. A kar tagjai híven kö-
vetik Saint-Just mozdulatait. A rettegés
szülte önkívület kényszeres mozgássorrá
hatalmasodik. Ez a tánc hordozta görcsös
lázálom válik valósággá, amikor balról,
néhány pillanatig Robespierre-t is eltakar-
va egy gigantikus méretű aranyló trapéz
gördül a színpadra. Saint-Justnek szinte in-
tenie sem kell, hogy a kar tagjai először
térdre, majd arcra boruljanak a lenyűgöző
idegen pompa előtt. A trapéz feltáruló ha-
talmas ajtaja mögött pedig egy szénfekete,
fénylő bárdú guillotine látható. Mintha
mágnesből lenne a bárd és a trapéz, mert a
táncosok vergődve, kínlódó mozdulatokkal
a bárd alá vonzódnak, hogy oldalt a
guillotine mögött guruljon ki „holttestük" a
szinpadról. Fogyván a nép, a halálos von-
zás a még mindig merev Robespierre-t is
leszippantja a dobogóról. Csak ahhoz van
ereje, hogy az eleinte még eksztatikusabb
Saint-Just után kerüljön sorra. A pillanat
olyannyira szuggesztív, hogy az addig min-
den jelenet után, tehát összesen tizenhét
alkalommal lelkesen tapsoló közönség


