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CÉDULÁK
yűlnek a cédulák. Az egyiken csupán
egyetlen szó áll, a másikon néhány
soros megjegyzés egy előadásról, egy
színészi gesztusról vagy valamiről, ami
a színházban örömöt okozott, esetleg

bosszantott. Van, amelyről már nem tudom
pontosan, mire vonatkozott, s van, amely csak
nekem szól. De vannak olyan cédulák is,
amelyeknek feljegyzései - úgy gondolom -
másokat is érdekelhet-nek. Időről időre ezek
közül szeretnék válogatni.

Még az évad elején láttam Debrecenben a Lilio-
mot. Tetszett Pinczés István rendezése, É. Kiss
Piroska díszlete, a mennyországi jelenet hang-
súlyozottan ligeti hangulata, s kevésbé az álom-
képbeli két, enyhén szólva telt, pucér delnő sze-
repeltetése. Tudtam, hogy a szezonban máshol
is tervezik Molnár Ferenc ezen elnyűhetetlen
opuszának színrevitelét, s azt terveztem, hogy
majd a többivel együtt fogok írni erről a produk-
cióról is. Aztán ezekről mások írtak, vagy elfelej-
tődtek. Akárcsak a debreceni előadás. Méltatla-
nul. Mert szép, finom, árnyaltan kidolgozott volt
benne a címszereplő és Julika közötti viszony
ábrázolása, s plasztikusak, élők a mellékfigurák,
különösen Balogh Zsuzsa Muskátnéja, Vona
Éva Marija és Tóth Zoltán Hugója. Nélkülözte a
szinte kötelező cseléd- és ligetromantikát Horá-
nyi László és Földes Kati alakításában a két em-
ber egymásra találásának jelenete, s megrázóan
egyszerű, természetességében is felemelő volt
Liliom halála. (Még akkor is, ha színésznek az
utolsó jelenetet csaknem végig egy saroglyán
kellett végigszenvednie!)

Zsótér rendező? - kérdeztem magamtól, ami-
kor a Titus Andronicus előadását Gödöllőn lát-
tam. Dramaturgiai és rendezői beavatkozásai

A Sárkányló, a hegyek ura a pécsi Nemzeti
Színházban

csak növelték a szövevényes és vérgőzös
Shakespeare-tragédia kuszaságát, s a végered-
mény egy színészileg, látványában, hatás-
eszközeiben zavaróan heterogén előadás lett.
Aztán Szolnokon, a színházi találkozón elénk állt
a Cyranóval, s mintha egy másik Zsótér mutatko-
zott volna be. Erre a produkcióra is érvényes az a
szemtelen, minden konvenciót megkérdőjelező
művészi alapállás, amely az első rendezésére,
de itt minden a helyére került. Cseppet sem za-
vart, hogy összevissza keverte s megkurtította a
jeleneteket, hogy klasszikus operastílusú és mai
rockhangzású zeneszámok követik egymást,
hogy egy Picasso-reprodukció előtti dobogó-
rendszeren játszódik az előadás, és a címsze-
replő a darab nagyobb részében egy kádban he-
verészik, vagy beaténekesként harsogja a legis-
mertebb strófákat. Mert ugyanakkora darab há-
rom főszereplője közötti kapcsolatok rendkívül
erősen, kétségbeesett indulatokkal és érzelem-
megnyilvánulásokkal fejeződtek ki. Földi László
(Cyrano), Molnár Erika (Roxane) és Korcsmáros
Gábor (Christian) triója igazi kellemes meglepe-
tést okozott.

Koreai rendező Pécsett. Jeong Ok Kim istenkí-
sértő vállalkozásba fogott: egy távol-keleti szín-
házi kultúrában született színpadi legendát pró-
bált megjeleníteni itt, Magyarországon, az euró-
pai színjátszás hagyományait oly mereven őrző
közegben. Az eredmény izgalmasan felemás
lett. A Sárkányló, a hegyek ura című darab cse-
lekménye meglehetősen vérszegény, de ezúttal
nem is a történet az érdekes, hanem az, ahogyan
azt eljátsszák. Húros Annamária egyszerű, de
nagyon szép díszletet s jelmezeket tervezett, a
rendező kitűnően világított, a színészek (Pásztor
Edina, Bellus Attila, Sebők Klára, Takács Margit)
és a közreműködők rendkívül fegyelmezetten
játszottak. Meditációval kezdődött a produkció,
de ez bizony csak imitáció volt. Ám a próbák is

alapos lelki és fizikai tréningekkel indultak, s
ezeknek talán az adott feladat megoldásánál
mélyebb hatása is lehet. Az élő színház, a bábo-
zás (a bábokat Lénárt András csinálta), Weber
Kristóf keleties hangzású zenéje, a látvány, a
lassú tempó együtt különleges élményt nyújtott, s
a néző időnként még arról is elfelejtkezett, hogy
bizonyos megoldások kissé műkedvelőek vol-
tak.

Utálom a részegséget. A színházban különösen.
S ha egy-egy előadás még veszélybe is kerül va-
laki(k)nek a felelőtlensége miatt, azt megbo-
csájthatatlannak tartom. Nálunk, Magyarorszá-
gon érthetetlenül elnézően kezeli ezt a devianciát
a szakma, de még a közönség is. Bocsánatos
bűn a részegség a színpadon, a színészek kise-
gítik ittas kollegájukat (mit tehetnének egye-
bet?), s beletörődnek, ha rendezőjük nyíltan
vagy stikában a próbán is iszogat. Mit szólna
mindehhez a színészetika harcosa, Sztanyisz-
lavszkij? Itt ez már szinte senkinek nem szúr
szemet. S ha véletlenül valaki példát statuál,
mindenki fel van háborodva. (Persze, ha csak
egyesekre vonatkozik a retorzió, minta
Katonában az ominózus Hamlet esetében
Ternyák Zoltánra, akkor mit sem ér a
szigorúság!) Németországban hallottam, hogy
ott egy olyan eset, mint az említett, az ittas
színész többéves teljes eltiltását vonná maga
után. Érdemes lenne elgondolkodni ezen nálunk
is!

Ha már Németországról szóltam, egy német
színházról is szeretnék említést tenni. Pontosab-
ban egy magyar rendező német előadásáról.
Természetesen Székely Gáborról és a Tóték cí-
mű Örkény-darabról, amelyet a stuttgarti Thea-
ter tri-bühne tíz estén játszott a Merlinben. Az
előadás kitűnő, sok szempontból egészen más,
mint Székely előző két Tótékja volt. Sok-sok apró
gyönyörűség közül talán a kártyázásra emlék-
szem legszívesebben. Az őrnagy unatkozik. Pró-
bálja rávenni Tótot, hogy sakkozzanak vagy do-
minózzanak, de a családfő egyik játékhoz sem
ért. S akkor a tisztet játszó Burkhart Siedhoff el-
lentmondást nem tűrő hangon kijelenti: lórumoz-
ni fogunk. A nagydarab Stephan Korves har-
madszor már nem mer ellenkezni, asztalhoz ül.
Az őrnagy kever, oszt, Tót figyel, s igyekszik
eltalálni, mit kell a játékban csinálnia. Hol sikerül
úgy tennie, mintha tudna kártyázni, hol nem. Az
első hibát még elnézi neki a partnere, de aztán
egyre gyanúsabbá válik a „szórakozottsága", s a
tűzoltóparancsnok kénytelen bevallani; én a
kártyákat sem ismerem. Az író két mondata
között a rendező egy komplett jelenetet játszat
a színészeivel, példát adva arra, hogyan lehet
kibontani egy szituációt. S Székely Gábor ezt
Németországban, és nem itt teszi!!!
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A felújított Diótörő a kaposvári Csiky Gergely
Színházban (Fábián József felvétele)

Sok-sok akadékoskodás és közönyösség elle-
nére - mindenekelőtt Király Nina szívósságának
köszönhetően - lengyel szcenikai kiállítás nyílta
Várszínházban. Mindig nagy öröm, ha lengyel
tervezők munkáit láthatom, színházi ízlésemre -
bevallom - erősen hatott az ő művészetük. A
mostani kiállítás az elmúlt évtized szcenikai
eredményeiből képek és makettek segítségével
adott reprezentatív válogatást. S emellett az
egyik legjelentősebb tervező, Andrzej Majewski
színházi environmentjét láthattuk. Mintha egy
óriási sátorban lennénk, amelynek különböző
bugyraiban, kitüremkedéseiben egy-egy térbeli
objektum áll. Természetes anyagok, használati
tárgyak sajátos kombinációjából születnek ezek a
tárgyak, amelyek akár önálló műalkotásként, akár
színpadi díszletelemként is szemlélhetők. A
repülésről, a földtől való elszakadás vágyáról
vallanak az újra meg újra felbukkanó szerkezetek
és Ikarosz-figurák. Külön-külön is élvezetesek és
rejtélyesek ezek az „objektek", de együtt egészen
varázslatos hatásúak. Érdemes figyelni
Majewskire.

Annak idején, amikor bemutatták, szerettem a
kaposvári Diótörőt. Ebben a szezonban felújítot-
ták, de ismerőseimtől azt hallottam: nem is olyan
jó ez a produkció. Kíváncsi lettem. Az emlékeim
csalnak-e, vagy történt valami, amitől porossá
lett a hajdan kitűnő, lendületes, sokkoló és feloldó
„gyerekdarab"? Újranézve az előadást, meg-
nyugodtam, de csalódott is lettem. A darabot, s
zenéjét most valóban szegényesnek éreztem, de
a színészek lendületes játéka változatlanul olyan
színvonalas, hogy feledteti a gyengébb
alapanyagot is, és egyedülálló a magyar gyerek-
színházi előadások között. Az igazi élményt
mégsem a produkció nyújtotta. Pontosabban az,
de annak csak egy pici s nem is egészen a forga-
tókönyv szerint lezajló epizódja. Amikor az álla-
tok reggel eltávoznak, ki-ki még egyszer produ-
kálja magát, s végül a parasztegeret játszó Tóth
Béla - ez a remek epizodista - belekezd egy
népdalba. A nézőtéren történetesen egy kórus-
verseny ötszáz, zömmel alsó tagozatos résztve-
vője ült, akik az első hangok után bekapcsolód-
tak a dalba, a karnagy, Hevesi András felpattant,
kifordult a nézőtér felé, s vezényelni kezdett. Az-
tán az első dalt követte még egypár, s néhány
percre igazi együttlét, színház született. Igazabb,
minta színpadon. Pedig ott sem volt rossz
színház.

A Tóték színészei (Stephan Korves és Burghart
Siedhoff) a Székely Gábor rendezte Emigrán-
sokban (Theater tri-bühne)


