
játszatta a darabot, ahova csak távolról szűrődik
be a karneváli vigasságok zaja, s csak a kezdő-
kép szerencsejátéka emlékeztet a farsangi ki-
kapcsolódásokra. Itta borult égbolt szürkeségét
meg a környezet kopottságát csak néha vidítja
fel a kisütő nap, a szereplők pedig egyszer csak
hógolyózni kezdenek, vagy feldobják a levegőbe
a sarokban összegyűlt havat, s élvezik, hogy ez-
által megismétlik a számukra ritka természeti je-
lenséget, a hóesést. Ha semmi más, ez a rende-
zői fogás máris kissé szomorkássá tette az elő-
adást, de az általános vidámság mögül szüntele-
nül kiérződő rosszkedv, szegénység, bezárt-
ságérzet a figurákat már-már csehovian össze-
tetté változtatta.

Akárcsak Ascher Tamás kaposvári rendezé-
sében, amelynek záróképében szintén hullott a
hó, s ez a hóesés az általános happy endet idé-
zőjelbe tette. A fekete felöltős, puhakalapos, sé-
tabotos Lovag külsőre is teljesen elütött a terecs-
két benépesítő többiektől, Lukáts Andor alakítá-
sában pedig kifejezetten titokzatossá vált. A Lo-
vag és a tér lakói közötti különbség az előadást
mozgató feszültséggé sűrűsödött, amit az sem
oldott fel, hogy az idegen nőül veszi az elvágyó-
dó, tanult Gasparinát. P. Müller Péter kifejezésé-
vel élve: megformált hétköznapiság jellemezte
ezt az előadást.

Lendvai Zoltán rendezése - hol ténylegesen,
hol kitapintható szándékaiban - ehhez az újra-
értelmező előadás-hagyományhoz kapcsolódik.
Horgas Péter remek díszlete és játéktere eleve
megszabja az előadás stílusát. A színpadot a
jobb és bal oldalon egymásba érő, kétszintes
házacskák, valamint hátul a szintén emeletes
foga-dó erősen leszűkítik. A zenekari árokból
lagúna lett, amelyre az előszínpadról kinyúlik
egy kis plató, az idős asszonyok tereferehelye. A
bravúrosan szervezett játék így szimultán több
hely-színen folyik: a négy ház meg a fogadó
két-két szintjén, a néhány négyzetméterre
redukált téren meg az előszínpadon.

Ebben a térben csak precízen koreografált
mozgásokat lehet végezni; a lányok hajba kapá-
sa, a fiatalemberek verekedései, az erkélyeken
való közlekedés a szokásosnál intenzívebb kon-
centrációt és erőteljesebb fizikai, helyenként ak-
robatikus felkészültséget igényel a színészektől.
A kis helyen minden ütést, esést pontosan ki kell
számítani, nemcsak és nem elsősorban a bal-
esetek megelőzése szempontjából, hanem főleg
a hitelesség és stilizáció megfelelő arányainak
megteremtése érdekében. E tekintetben az elő-
adás kitűnő. Hogy csak egy példát említsek: An-
zoletto féltékenységből megkergeti Zorzettót,
aki egy létrán a fogadó felső szintjére próbál me-
nekülni, de a létrát ellökik, s a fiú a nézőtér felé
lendülve a térre, az asszonyok közé zuhan. Eb-
ben a mozgássorban mindenkinek egymással
összehangoltan, egymásra figyelve kell részt

vennie ahhoz, hogy az epizód kivitelezése meg-
lepő, frappáns, hiteles és ugyanakkor biztonsá-
gos is legyen.

Ezekben az ütött-kopott házacskákban hang-
súlyozottan szegény és egyszerű népek élnek,
akiknek egész élete a terecske nyilvánossága
előtt zajlik, s akiknek nem lehetnek titkaik egy-
más előtt, mégis folyton titkolóznak. Amikor a Lo-
vag meghívja őket, mohón rohannak a fogadóba,
hogy kiegyék pénzéből a vendéglátójukat. Lené-
zik és gúnyolják, de egyben csodálják és irigylik
is a náluknál valamivel műveltebb Gasparinát,
főleg amikor a Lovag karján távozik, és kiszakad
a terecske közösségéből, pedig ki tudja, mi vár
rá? Ők legalább tisztában vannak azzal, hogy
életük változatlanul folyik tovább.

A színészek igyekeznek mindezt kifejezni.
Goldoni verses, ugyanakkor tájnyelvi dialógusait
Nádasdy Ádám kitűnően ültette át magyarra, de
ezt a hol triviálisan köznyelvi, hol kellően
emelkedett szöveget nem mindenki tudja kellő
hitelességgel, stílusosan és technikával
megszólaltat-ni. Mint ahogy a játékstílus is
meglehetősen eklektikus. Majzik Edit (a férjhez
kívánkozó Lucietta), Molnár Erika (Orsola, a
fánksütő), Ilyés Róbert (a Luciettát feleségül
kérő kalmár) és Petneházy Attila (a nősülni
vágyó kamasz Zorzetto) játékában
maradéktalanul kifejeződik az a stílus, amellyel
a terecske egyszerű polgárait jellemzi az író és a
rendező. Az „idegeneket" az író már a
beszédmód különbségével is karakterizálja, s
természetesen a rendező is törekszik arra, hogy
Fabriziót, Gasparinát és a Lovagot a többiektől
játékban is elkülönítse. Pregitzer Fruzsina képes
leginkább összetett figurát teremteni. Gaspari-

Samuel Beckett egyfelvonásosai, jelenetei
fölháborítóan egyszerűek. Talán ő is
fölháborodásból írta őket. A Szöveg és
zene például - melyet most az egykor
ezzel diplomázó Ács János újra rendezett - egy
öregembert telepít a színre, akit lakájai a
szöveg, illetve a zene nyelvén szolgálnak.
Szolgálnának. Csakhogy a szavak embere
könyvekből tanult poétikus és patetikus
közhelyeket ismételget, a zongorista pedig
olyan ihletetten improvizál, hogy már az első
futamnál elfelejti, mihez is szolgáltatja a
muzsikát. Mihez is?
Elemi kérdésekhez, témákhoz, melyek azonban

nája nevetséges és szánnivaló, egyszerre sze-
retne az asszonyok és lányok egyenrangú
barát-nője lenni, és éreztetni velük szemben
fensőbbségességét, igyekszik eleget tenni az
illemszabályoknak, de legszívesebben az első jó
szóra a Lovag nyakába ugrana. Szigeti András
Gasparina nagybátyjának szerepében mintha
egy operettből lépett volna be a Goldoni-
előadásba.

A darab kulcsfiguráját Megyeri Zoltán örven-
detes visszafogottsággal játssza, de homályban
marad: ki ez a Lovag? Alakításából arra követ-
keztethetünk, hogy kisstílű szélhámos. Ha ez volt
a rendező és a színész elképzelése, akkor ezt
egyértelműbbé kellene tenniük, mivel a figura
ilyetén beállítása esetén válna igazán
fájdalmassá a befejezés, Gasparina elszakadása
a terecskétől, s annak közönségétől. Hiszen az
ottmaradottak életét sem a Lovag, sem az
esküvő, sem Gasparina távozása nem rendíti
meg, nem változtatja meg. De ha a terecskén
kívüli világ sem ígér különb életet, akkor egy
kicsit elszorul a szívünk. Ez a szívszorító,
megrendítő pillanat hiányzik az előadásból,
amely azonban mégis felidézi a velencei
terecskét. Azt a bizonyosat is.

Carlo Goldoni: Terecske (nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház)
Fordította: Nádasdy Ádám. Díszlet: Horgas Péter m.v.
Jelmez: Kesserű Andrea m.v. Dramaturg: Duró Győző
m.v. Asszisztens: Pankotay Éva. Rendezte: Lendvai
Zoltán m.v.
Szereplők: Máthé Eta, Majzik Edit, Szabó Tünde, Gá-
bos Katalin, Molnár Erika, Petneházy Attila, Ilyés Ró-
bert. Megyeri Zoltán, Pregitzer Fruzsina, Szigeti
András, Tóth Károly, Bajzáth Péter.

Beckett színpadán megválaszolhatatlanok. Sze-
relem? Arc? Kor? Mit lehet ezekről mondani?
Ács lesújtó és derűs tanácstalanságot tár elénk.
Nem csinál nagy ügyet abból, ami már eleve (és
általában észrevehetetlenül) nagy ügy. Három
szereplőjével háromszög alakban kiékeli a játék-
teret. Brekk, a gazda ülve iszogat és pöfékeli szi-
varját, Bob, a zenész bal oldalt ülve lesi az inst-
rukciókat, csupán Joe, a „költő" lépdel ide-oda
sietősen (tenyérnyi helyen), mint akinek az izga-
tott járkálás hozza a nagy gondolatokat.

A hangsúlyosan színházias, jelzésesen bebú-
torozott tér olyan, mintha egy nyugdíjas osztály-
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ÁCS JÁNOS REPRÍZEI A MERLINBEN
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Joe: Helyey László

vezető-helyettes otthona lenne. Kisszerű kör-
nyezetben foszlanak semmivé a háziúr „nagy",
„örök" kérdései, melyek itt éppen attól nevetsé-
gesek, hogy valóban az emberi egzisztencia lé-
nyegét érintik - csak sem a beszéd (vagy az
írás), sem a hangjegyek nyelvén nem képesek
semmit mondani ezekről a dilemmákról.

Jordán Tamás a színészi mindentudás álla-
potában, festetlen mesterszínészként üldögéli
végig a félórányi procedúrát. Nem öreg, csak
borzas és roskatag. Látnivalóan nem társadal-

Brekk: Jordán Tamás

miasított külseje és öltözéke paradox módon fö-
lébe emeli a két lakájnak, akik viszont bármelyik
pillanatban a televízió kamerái előtt
szerepelhetnének virtuóz semmit nem
tudásukkal. Jordán kamaszosan ősöreg
Prospero, aki nem töri el varázspálcáját, hiszen
ő is csak kérdezni tud, választ varázsolni nem -
de tényleg úr, mert az ideges isteni kiváncsiság
mellett mindig ott ül az

Jelenet az Egy kiállítás képeiből (Koncz Zsuzsa
felvételei)

Bob: Márta István

arcán a fintoros belenyugvás: naná, nem tudtok ti
erről semmit, ha én is csak elmakogom a kér-
dést... Prospero „pálcája" egyébként az a bot le-
hetne, amelyet Jordán Brekkje csak azért szo-
rongat, dugdos a térde alá, hogyne legyen
teljesen egyedül a világban. Poharát is azért
emeli, szivarját is azért szörcsögteti, hogy a
Szövegnél és a Zenénél valamivel jobb,
értelmesebb alkalmi társasággal rendelkezzék.
Az ültében kissé előredőlt, figyelmesen és
zaklatottan szemlélődő, folyton mosolytalanul
mosolygó Jordán Ta-
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▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

ás, a bizonyosan nem történőre, nem születőre
árakozó színművész az idei szegényes évad
gyik emblematikus figurája. Az ingerültség és

ölény nélküli Brekk még azt is megtestesíti, hogy
épp a budapesti városháza színházában, egy

zínészstúdió fejeként nem vár semmit - ennek
llenére hajlandó a mókusfutásra a semmi mo-
ollájában.

Helyey László és Márta István - Jordánhoz
asonlóan - Ács intenciói mellet Beckett nyakti-

ópontosságú utasításait is betartja. Önálló önál-
ótlanokat játszanak, akik részint a gazda énjei-
ek kivetülései. Másrészt a lázadozó Joe Cali-
an-szerű alak, aki még nem tanult bele eléggé a
eménytelen és választalan világba, ezért néha
eg-megrázza a szavak börtönrácsát, de
gyébként cinikus fráter: szolgai módon forgatja
itvány betűkből szőtt köpönyegét. Helyey re-
ekül lopja a figurába a szánalmasan önző és
ökhendi ember fontoskodását. Márta István
gyetlen szó nélkül játssza - és pontosan ettől

átssza - a gondtalan, édes szolgát, kinek lát-
zólag minden sikerül a fekete-fehér billentyű-
ön. Ariel ő: ha egy skatulya kinint kérnek tőle,
áris megy, és két percen belül repesve hoz egy

sák szerecsendiót.
Ács János úgy számolta ki a darabot, mint ele-

i egyenletet. Tiszta, szép és kétségbeejtő
unkájának legigazabb dicsérete az, hogy már a

izenötödik perc táján szinte fizikai fájdalmat
rzünk: miért beszélnek, miért mernek egyáltalán
eszélni a színpadon? Szégyen, hogy mind-ezt
agunk is szavak segítségével vagyunk

énytelenek hangtalanul megfogalmazni. Jobb
oponyák, muzsikusabb lelkek ugyanígy kitennék
szűrét a Zenének.

Szintén nem először került közönség elé a
Muszorgszkij-Ravel-Ács": az Egy kiállítás képei
ltal ihletett szótlan látomás. Két szerelmes
yermekember, álomba szenderülvén, csudát lát,
ha már orosz a zeneszerző, hát orosz-szovjet,

ári és vöröscsillagos szörnyű csudát. Nem mást,
int az ember tragédiáját. A játékba be-vont,

okféleképp ide-oda vont függöny mögött a
endező a madáchi nagy mű Iondoni színének
írgödörjelenetét is megidézi. Mint a Beckett-já-
ék egésze, úgy ennek a részletei is halálos élet-
épek. Sajnos a totális szabadsághiány és az ör-
ögi kísértések e zenés látványszínháza kissé
rőltetetten működik. Nemcsak szimpla gondolat,
ogy a prémes, dőlt keresztes cári föveget
agába fojtja, letakarja a csillagos katonasapka -
e a zene áramából kiszakító technikai kérdés,
ogy ereszkedik alá az uralkodói fejfedő, és utóbb
ontosan rátalál-e a másik.

Az eredeti szándék vizsgadarabfélét keresett
Merlin stúdiósainak. Erre a célra Ács „fantáziá-

a" nagyjából meg is felel. Akadnak elragadó pil-
anatai is, például a sárkányfiakat dajkáló óriás-
sszony víziója (kár, hogy rém ronda sárkány-

tojásokat nyújt át a bámuldozó, a szexualitás kü-
lönféle válfajaitól és egyéb rémségektől már
megbabonázott, álmában fölébredt russzista
Ádámkának és Évácskának). Lázár Kati és Jor-
dán Tamás, a stúdió két vezető
színészprofesszora nemes pedagógiai
gesztussal együtt lép föl a növendékekkel -
akiknek karát a kaposvári művész, Gőz István is
kiegészíti --, ám szereptelen szerepeikben is
sokkal fénylőbbek, mint a „gyerekek". Jordán
remegő cárja, Lázár meztél-lábas asszonya
jobban megmarad az emlékezetben, mint
bármelyik tehetséges stúdiós igyekvése. A
tanári-színészi kollegialitás akaratlanul is
fordított eredményt hozott; ám a rokonszenves
Merlin megint nem vizsgázott rosszul.

Tartuffe volt már a sztalinizmus ténykorában
a klerikális reakció félelmetes
szimbóluma, volt aztán, enyhültebb időkben,
a rendszerhű konformizmus karikatúrája,
s még nincs is oly rég, hogy a Spiró György-féle
beágyazásban cinkosan nevettünk össze az
idegen elnyomás gyilkos szatíráján. És tessék, a
téma ismét az utcán hever, és a nézőtér kéjesen
borzong meg az új zöngéjű klasszikus sorok hal-
latán: „De alkudozni az Istennel is lehet... És iga-
zolja majd legroszabb tetteit /a cél szentsége és a
buzgó hit", avagy „Dicsőség bármilyen megbí-
zás, amelyet / Az a hatalom ad, melytől ez is
ered... / a trón érdeke áll mindenek felett...",
majd tovább: ,.Ehhez hogy ért: amit mindenki
tisztel, / Köpenynek szabja ki s beburkolózik ez-
zel."

Ruszt József, aki aligha mondható Moliére-
specialistának, elsősorban persze azért hajolt le
az utcán heverő kincsért, mert egy tervezett be-
mutató kicsúszott a kezéből -- de ha már így
adódott, tudta, mit emelt fel. S ha ideje lett volna
le is tisztogatni, ki is fényesíteni (eléggé köztu-
dott, hogy a próbaidőszak derekán vette át az
amúgy is hirtelenében előkapott darab rendezé-
sét), akkor akár meg is születhetett volna az, ami
csak némely ihletett pillanatban sejlik fel: 1992.
magyar Tartuffe-je. Így ennek vázlata vagy
csontváza kerül elénk, amelyre hol jut egy kis
szín, egy kis hús, hol nem.

Annyi így is nyilvánvaló, hogy nem olcsó, kül-
sőséges aktualizálásról van szó; ennél a remek-
mű aktualitása sokkal mélyebb, sokkal inkább a

Samuel Beckett: Szöveg és zene (Merlin Színház)
Fordította: Tandori Dezső. Zeneszerző: Márta István.
Rendező: Ács János
Szereplők: Jordán Tamás, Márta István, Helyey László

Modeszt Muszorgszkij-Maurice Ravel-Ács János:
Egy kiállítás képei
Jelmez: Szakács Györgyi, Kovalcsik Anikó. Világítás:
Bányai Tamás. Játékmester: Gőz István. Aszisztens:
Ranschburg Edit. Rendező-díszlettervező :Ács János

Szereplők: Bozó Andrea, Cseke Katinka, Gőz István,
Gyalog Eszter, Horváth Ákos, Horváth Barbara, Jor-
dán Tamás. Kalmár Tamás, Kupcsok Zoltán, Koleszár
Bazil Péter, Lázár Kati, Oberfrank Margit, Orosz Ró-
bert, Pásztor Tibor, Pető Fanni, Somos Ákos, Szikszai
Kinga, Szűcs Lajos.

darab szövetébe maródott. Közvetlen allúziók
nincsenek, a - névtelen tervezőtől származó -
jelmezek is korabeliek, a szöveghűség - a kissé
brutális húzásoktól eltekintve - csorbítatlan.

Másfelől természetesen - eltekintve most a
szinte kényszerű nézői eszmetársításoktól -
mégsem csak a szöveg szól. Önálló mondaniva-
lója elsősorban két tényezőnek van, egy állandó-
nak és egy alkalminak. Az állandó a Nádasdy-te-
rem - és általában a Ruszt-színpad - sztenderd
elrendezése: a nézők által (ezúttal) három
oldalról alig néhány (ezúttal, legalábbis elvben,
két) sorban szorosan körülzárt középső deszka-
palló, amely főként a mozgások, a dinamikus je-
lenetek színhelye, és ennek két végén, rá merő-
legesen, a statikusabb, diszkurzívabb fellépé-
sekhez szolgáló kiöblösödő terek. Ez az elrende-
zés rendkívüli mértékben közvetlenné, jelenva-
lóvá s egyszersmind frappánssá teszi a játékot,
továbbá szokatlanságával, erős effektusaival
segít elfedni a színészi munka egyenetlenségeit,
s végül a színpad sajátosan varázsos alkímiája
révén éppen közelítve távolít is, hiszen tudjuk: ha
akár bármikor megérinthetnénk is a jól felismer-
hető s egyéb szerepeiből, esetleg civil megnyil-
vánulásaiból is ismert X.Y. színészt, nem X.Y.-t
érintenénk mégsem, hanem egy fiktív, nem léte-
ző alakot, amely mintegy el is foszlanék érinté-
sünkre, s így X.Y. voltaképpen távolabb van tő-
lünk, mintha több méterrel messzebre és maga-
sabban ágálna egy hagyományos színpadon,
ahol eszünkbe sem jutna megérinteni. Adott
esetben ez a Tartuffe, mutatis mutandis, köz-

S Z Á N T Ó J U D I T

TARTUFFE VELÜNK VAN
BEMUTATÓ A FÜGGETLEN SZÍNPADON


