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A fiatal Ferdinánd őrnagy az emeleti
páholyból regulázza az előadás kez-
detét megzavaró, mai kimenőruhát
viselő katonáit. A földszinti székso-
rok között helyüket kereső honvédek
(akik utóbb a színpadon besúgók, mun-
kások, pincérek, szolgák stb. szerepében
tűnnek elő) a közéjük leérkező Ferdinánd
„Feküdj!, föl!" parancsára az első sor és a
színpad között „alakiznak", majd némi
hőzöngés közepette eltakarodván a néző-
térről, „véletlenül" magukkal rántják a
széles harántcsíkozású, színes
előfüggönyt, hogy láthatóvá váljék Khell
Zsolt
fekete építőelemekből álló díszlete, és
elkezdődjék a Képzetté válunk avagy Ár-
mány és szerelem, Friedrich Schiller után,
Jaroslav Hašek írásainak, Puky József for-
dításainak felhasználásával írta Mohácsi
János című előadás. A Schiller-darabbal
szembeni distanciát hangsúlyozó címa-
dás azt a képzetet kelti, mintha az Ármány

és szerelem csupán elrugaszkodási pont

volna valami máshoz, ám a kaposvári
előadás nem változtatja meg jobban
Schiller drámáját, mint azok a rendezői
színház jegyében fogant törekvések,
amelyek - külön figyelmeztetés és
copyright nélkül - jelentős átigazításokat
hajtanak végre az eljátszott darabon.

A kaposvári színpadon eljátsszák Schil-
ler darabját, a jelenetek majdnem mind-
egyike az Ármány és szerelemből való. A
szöveghez kapcsolódó és az azon végre-
hajtott változtatások három típusba sorol-
hatók. Az előjátékhoz hasonló betoldások,
hozzátételek az előadás végén sűrűsöd-
nek, a szavak-mondatok szintjén viszont a
dialógusokban mindvégig jelen vannak.
Ezek a nyelvi kiegészítések a közhelyek,
sztereotípiák, panelfordulatok köréből va-
lók, és a díszlet egyszínűségéhez hason-
lóan nyelvi egyszínűséggel árasztják el a
darabot. A szájról szájra járó banalitások
(„hol él maga, a holdban?"), a káromko-
dások, eldurvított megszólalások Schiller

polgári színművét - szövegében - a
kispolgári bornírt világszemlélethez köze-
lítik. A szerkezeti betoldások közül a leg-
fontosabb az átírt-kiegészített befejezés:
amikor az arzénnal Lujzát és önmagát
megmérgező Ferdinánd halálát követően
a besereglő báli vendégek közötti hajszá-
ban a hercegi komornyik revolverlövései
Millert, Wurmot és von Walter minisztert
is leterítik. Az öt vért habzó szájú haldokló
(utóbb hulla) fölött végül megjelenik az új
hercegnő, aki némi neheztelés után en-
ged a herceg közeledésének. (Mindkét
alak betoldott figura.) A rövid tapsrend
után a díszletmunkások még a nézők je-
lenlétében bontani kezdik a színpadot.

A változtatások második körét a kiha-

gyások jelentik. Kimarad a szereplők közül
von Kalb - s ennek következtében a
részvételével zajló egy-két jelenet, és Luj-
zát leszámítva eltűnik az emelkedettebb
stíl. A módosítások, áthelyezések alkotta
harmadik csoportba sorolható a Schiller-
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nél a harmadik felvonásban szereplő
Lujza-Ferdinánd, illetve Lujza-Wurm jele-
netek felcserélése. Mivel az ájult Lujza a
szünetben mindvégig a színen van, az
előadás két része végeredményben szín-
padi szünet nélkül kapcsolódik egymás-
hoz. A többi módosítás már nem drama-
turgiai, hanem színpadi természetű, s ezek
az előadás címének „után" kitételét
magyarázó jegyek átvezetnek a produkció
stílusának és koncepciójának kérdéséhez.

Ez a stílus külsődleges: valaminek tűnni
és tetszeni akar, ám mindaz, aminek mu-
tatkozik, csak egy olyan felszínt képes
láttatni, amely mögött nincsen színházi és
gondolati mélység. Az előadás első jele-
netei még izgalmasnak és eredetinek tűn-
nek, ám rövidesen teljes egészében látha-
tóvá válik a színpadi és rendezői gépezet,
hogy ettől kezdve belepje a játékot a
monoton ismétlés esztétikájának alapvo-
nása és közönséget delejező elemi hatása:
az unalom. A nem szervesülő ötletek
eklektikája ideig-óráig még elszórakoztat,
ám mivel ezek az ötletek nem a szereplők
motivációjára, helyzeteik megmutatására
vonatkoznak, hanem a technika, a masi-
néria és a textus hatáselemeire, ezért a
színpadi helyzeteket nem tudják élettel,
érzelmekkel és gondolatokkal megtölteni.
Megtölthetnék persze látvánnyal is, de a
produkció ebből a szempontból is mono-
tóniát mutat. Nagyon hamar kiderül, hogy
mit tud (látványban és technikában) a
díszlet, s így aztán - a játékkal összhang-
ban - az is sztereotíp összetevővé válik,
illetve az marad.

A szögletes elemekből álló díszlet kö-
zépütt a színpadnyílás tetejéig magasodik,
és különböző szinteken eltolt teraszokat,
lépcsőket képez. Az elemek függőleges
fala sok helyütt egyben lengőajtó is,
melyen át a szereplők közlekednek. A
színtérre jutás másik eszköze a zsinórpad-
lásról leereszkedő faburkolatú liftfülke (a
jobb oldalon) és egy vörös dróthálófalú
süllyesztő (balra). Ugyancsak süllyeszthető
Millerék asztalkája a színpad előterében
(amivel viszont nem közlekednek).
Cselényi Nóra jelmezei az udvari jelene-
tekben szándékoltan émelyítőek, míg Mil-
lerék és a hivatalnokok szolidan öltözöttek.
Az otthonokban, a városi muzsikusnál és
Lady Milford szobájában világvevő rá-
diókészülék áll, melyből az ötvenes évek
amerikai big band dzsesszmuzsikája szól.
Szinte mindig. Ezt az előadást ugyanis
végig hátérrádiózzák (hacsak épp
valamelyik szereplőt, mint a
nyitójelenetben a csellóján gyakorló Millert,
nem zavarja ez

Von Walter: Bezerédi Zoltán
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a zeneszó). Lady Milford itt nem zongorán,
hanem villanyorgonán muzsikál, és kurblis
telefonon beszél.

A tárgyak, kellékek és eszközök eklekti-
kája mögött szemléleti eklektika található.
Az alpáriság irányába eltolt beszédstílus
(melyet egy ideig Lujza archaikus köl-
tészete ellenpontoz) minden státusbéli
szereplőt jellemez, az alakok a színpadon
stilárisan nem, csak öltözékük révén elkü-
lönítettek. Ám ez az összemosás kiöli a
darabból a motivációt: ebből a világból
hiányzik a szerelem, s az ármány is abban
a trivialitásig ismert közhelyformában je-
lenik meg, mely szerint mindenki egy
legfelső akarat (itt a herceg) által manipu-
lált. Ha nincsen szerelem, az ármányko-
dás, a praktika sem képes feszültséget
teremteni és azt fenntartani, puszta ön-
céllá válik minden machináció. Az ily mó-
don kiürültté tett világot azután -- ami
belülről összeomlik- kívülről dúsítja fel a
rendező öncélú ötletekkel. A törvényszol-
gák itt rohamrendőrök, akik a zsinórpad-
lásról ereszkednek alá csuklójukra csavart
kötélen, és pajzzsal, rudakkal, rohamsi-
sakban támadnak Millerékre, akiket Ferdi-

nánd lassított westernfilmes mozdulatokkal
igyekszik megvédeni. A mozgásban
egymást akadályozó, a jelenetet végig-
szerencsétlenkedő statisztériaosztag a
legnagyobb bajba akkor kerül, amikor a
foglyul ejtetteket és a harcképtelen rendő-
röket fel kéne vontatni a köteleken. Nem
csoda hát, hogy Bezerédi Zoltán kiszól a
miniszterelnök szerepéből, és ráförmed az
epizódistákra, hogy igyekezzenek. A
darab- pontosabban az előadás- moti-
vációját egy kellék, egy ékszerekkel, drá-
gakövekkel te t bőrönd hivatott megte-
remteni, ez ad magyarázatot ármányra és
szerelemre. Ha ad.

A dramaturgiailag súlytalanná tett, a
markáns motivációt nélkülöző produkció-
ban a színészek nem sok fogódzót kapnak
a színpadi helyzetek megteremtéséhez. A
hangsúly nem a szituációkon, hanem-
például - azon van, hogy kellő naturaliz-
mussal szenvedjenek ki a hősök: fröcsög-
jön a vér, zuhanjon a test, tetőzzön az
agresszió. Ezek a technikai fogások azon-
ban a színészeket nem segítik, inkább
hátráltatják. Oda kell játszaniuk magukat
az elrejtett fiolák és szifonok mellé, hogy
jól bemaszatolhassák magukat. A fősze-
replők mindegyike (Bezerédi Zoltán, Szta-
renki Pál, Csaó György, Csákányi Eszter,
Gyuricza István, Lázár Kati és Nagy-Ká-
lózy Eszter) igyekszik életképessé for-
málni a szere ét, s ezt a legtöbben valami-
lyen karakterséma felvázolásával teszik.
Ezek a patentek és klisék utalnak egy
koncepcióra 's rendezői szemléletre, de
nem tudják érvényre juttatni azt, mivel az
előadás nem(csak) a kifejezésmódjában,
hanem a me valósulásában (is) az lesz,
ami: közhelyszerű - bár szándéka szerint
eredeti; unalomig ismert - bár törekvé-
sében különleges. A patronok elpukkan-
nak, a közönség először még meg is lepő-
dik, de lassan minden pukkanáshoz hoz-
zászokunk, és lemondóan adjuk meg ma-
gunkat az ismétlések monotóniájából
megszülető u alomnak, az öncélú esztéti-
zálás csömörnek.

Képzetté válunk avagy Ármány és szerelem
(kaposvári Csiky Gergely Színház)
Friedrich Schiller után, Jaroslav Hašek írásai-
nak, Puky József fordításainak felhasználásával
írta Mohácsi János. Díszlet: Khell Zsolt. Jel-mez:
Cselényi Nóra. Rendezte: Mohácsi János.
Szereplők: Kelemen József, Tóth Eleonóra, Be-
zerédi Zoltán, Sztarenki Pál, Csapó György,
Csákányi Eszter, Márton Eszter, Gyuricza István,
Lázár Kati, Nagy-Kálózy Eszter, Lugosi György.


