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darabban. Akkor fordul a szerző ehhez a kö-
eghez, amikor belső logikája, zárt világának ter-
észete szerint nem lenne megoldható a cse-

ekmény. Gyulának csak mint a katonaszökevé-
yeket kereső osztag parancsnokának van lehe-
ősége megzsarolni Stefit. (De mért kell ehhez
élkarúnak lennie?) Stefi Herrgott vétkei csakis a
ehurcolt járvány által teljesedhetnek végzetté.
Nem is tudjuk elképzelni, mi történt volna, ha
tefi kivételesen hallgat a feleségére, és nem fo-
adja be Györgyöt? A cselekmény gerince
gyan megmaradt volna, de a történetet nem le-
etett volna lezárni.) Mivel a történelem nem rea-

itás, így a darabban megfogalmazódó erkölcsi
roblémák hitelessége is megkérdőjeleződik
issé.

És milyen cirkuszt ábrázol az előadás? Feltű-
ő a díszlet kulisszaszerűsége. Ez nem a színhá-
i önirónia jele, inkább az írói és rendezői szán-
ékok logikus következménye. Mert ebben a
arabban és előadásban a sztori az elsődleges,
zért a színpaddal szemben is az a legfőbb köve-
elmény, hogy lendületesen lebonyolítható le-
yen rajta a cselekmény. Ennek az igénynek
eg is felel a forgószínpadra szerelt sátorrészle-

ekből, eltávolítható oldalú lakókocsikból álló
íszlet (tervező Dévényi Rita), de játéktérként
emleges, inkább csak háttérnek tetszik. Épp-
gy a jelenetekre koncentrál, mint a darab egé-
ze, éppúgy nem áll össze belső viszonyai által is
eghatározható egységes térré, mint ahogy a
arab cselekményegységei sem illeszkednek
zervesen formálódó történetté.

Forog a színpad, peregnek a jelenetek, meg-
zokott formájukat hozzák a színészek. Lezajlik a
örténet - de a játék nem telítődik szöveget ér-
elmező feszültségekkel. Nem érezzük háta ren-
ező jelenlétét. (A színlap szerint ezt a funkciót
olnár György tölti be.) Csak a befejezésben
gészíti ki némileg a színpadi történés a szöve-
et. A darab elnagyolt lezárását a szürreális

átomás irányába igyekszik eltolni az előadás.
errgott itt nemcsak beszél arról, hogy
iközben minden pusztul körülötte, ő mégis
egtartja a búcsúelőadást, hanem fel is mászik

trapézra, meg is kezdi a már csak
épzeletében létező fel-lépést. Kiválasztottként
ilép tér és idő korlátai közül, de ténylegesen
yula pisztolycsöve szegeződik csak rá. Ez a

árókép azonban bizonytalan, inkább csak jelzi a
átomást, de nem ábrázolja.

Pozsgai Zsolt: Szeretlek, cirkusz (szolnoki Szigligeti
Színház)
Díszlet-jelmez: Dévényi Rita. Dramaturg: Matuz Já-
nos. Rendező munkatársa: Ungár Júlia. Rendező:
Molnár György.
Szereplők: Gazsó György, Meszléry Judit, Bajcsay
Mária, Bíró Krisztina, Moldvai-Kiss Andrea, Kaszás
Mihály, Mihályfi Balázs, ifj. Ujlaky László, MagyarTiva-
dar, Váry Károly, Szöllősi Zoltán, Czákler Kálmán,
Czakó Jenő.

Vannak még klasszikusok, de Shakespeare
az egyetlen, az örök, akinek minden darabja
mindig aktuális lehet. Ez a „lehet" a
fogékonyságon múlik. Hogy a Troilus és
Cressida ma itt nagyszerű legyen, arra van
lehetőség, megértek rá a színe-visszája állapotok
(Thersites, a nyomorék és mocskosszájú görög
szavával), amelyek „az Ég kegyelméből" (ez is
idézet a darabból) a fogékonyságot is meg-
szülhetik. Ennek az előadásnak a létrehozói
azonban nem dolgoztak meg ezért, illetve nem
ezért dolgoztak. Hogy miért dolgoztak akkor? A
cél éppoly zavaros, minta darabban a trójaiak és
a görögök, a férfi és a nő küzdelmének, vagyis
véres hacacáréjának tétje. Thersites ezt draszti-
kusabban fejezi ki: hadra kelnek egy bugyogó-
ért.

Remek darab a Troilus és Cressida, elsüthető
rá az az anakronizmus, hogy műfaja szerint ab-
szurd tragikomédia, de az efféle meghatározá-
sokon rágódjanak csak tovább a tudósok. A szín-
háznak azt kell éreznie és tudnia, hogy ez a szín-
mű fantasztikusan aktuális: fantasztikus (és nem
direkt módon ránk illő) ráismeréseket merítünk
belőle. Abban az időben, amikor ez a darab ját-
szódik, romlás és zavar nő, megful a fuldokló
rend, gúnypréda minden, vész burjánzik köröt-
tünk, az emberek hajlamosak faltörő kosként vi-
selkedni. Kalmár szellem uralkodik, mindenki
egymásra uszul, az ész hájas, a vágy őrült, a
bűnben megátalkodni, az a hősiesség, a becsü-
let,a dicsőség. Micsoda alakoskodás, micsoda
szemfényvesztés, micsoda becstelenség!- ká-
rog a bolond Thersites.

Ilyen helyzetben, melyben az emberiség köz-
átka, az őrület meg az ostobaság (ismét őt idéz-
tem) dívik, nemcsak hogy nem lehet tisztázni a jó
s a rossz mivoltát(Hector), de az ember a legele-
mibb dolgokban sem tud hogy viselkedni; azt
sem tudja, férfi-e vagy nő. Az ifjú Troilus a darab
elején, mint bevallja, nőies és gyermeteg. Sze-
relmes kamasz, aki férfivá akar válni. A dolog
egyszerűnek tűnik, a nász megtörténik, a lányos
fiú is, a fiúsan szemtelen kislány is boldogan
veszti el szüzességét, a boldogság azonban
csak egy éjszakán át tarthat. Ez a mai éj mindent
e l m ú l a t - hangzik el majd a darab végén Achil-
les szájából a felismerés, hogy ebben az időben
semmi jó sem tartható meg. Az immár férfi Troi-
lus és Cressida, a megnyílt érzékiségű nő nyom-

ban hadszíntérre kerülnek, a világ prédájává vál-
nak, és semmi, senki nem mondja, nem súgja
meg nekik, hogy hogyan kell cselekedni, hogyan
lehet megmenteni a legfontosabbat, sőt még azt
is elfelejtik, amit az éjszaka leple alatt, kettesben,
egymást értve tudtak, hogy mi a legfontosabb.

Mert a látás csak úgy fordul magára,
Ha már útra kelt, s így egyesül azzal,
Ami tükrözi. Ez temészetes.

E természetesség, a kettős egység (s vele a
szépség, a szellem, mint azt Achilles egy okos
pillanatában felismeri) bomlik szét az uszító idő-
ben. A szerelmeseket elszakítja egymástól a
haditörvény, a teljesség emlékét pedig az ifjak,
külön-külön, képtelenek hűségesen és méltón
megőrizni. A pillanat őszinteségét beborítják a
feledés pelyvája és alaktalan romjai, a még ham-
vas férfi és nő, a tiszta-érzéki szerelem eltorzul a
káoszban. A nőnek rimává kell válnia; Cressida
éles esze nem bír megmérkőzni a cinizmussal,
friss érzelmeit könnyen megkeveri a mocskos
helyzet. Honnan meríthetne ellenállást? Hisz tu-
lajdon, áruló apja és kamaszból estétől reggelig
katonává érett szerelme vetette-engedte bele a
mocsokba. Lelki tartaléka nincs, hisz fiatal még,
próbálatlan. Csúful kell elvesznie, se tragikusan,
se komikusan, csúful. Troilus természetesen fér-
fi akar lenni a talpán, igazi férfi, nagyszerű, vitéz,
dicső. De a vitézség ebben az időben: virtusko-
dás, az erő: baromi, a lovagiasság: tékozló ra-
jongás, a becsület: ártó. S a tetejében még: férfi-
as vágyának tárgya kurva lett. Troilus elveszti
önmagát (azt, akit Cressida szeretett) ebben az
önmagából kiszörnyedt világban.

Lelkemben most oly idegen csata
Folyik, mely égnél-földnél távolabbra
Oszt szét valami kettéoszthatatlant;
De e hasadék tág űrén sehol sincs
Egy tűfok, oly pici, hogy beleférjen
Akár Arachné szakadt fonala.

Troilus elveszti az eszét, mert nem tud hitelt
adni szem s fül állításának, sem annak a hitnek és
reménynek, ami a szívét dúlja. Cressidával ellen-
tétben, aki megtörve át- és feladja magát, őrá
mint férfira ennek ellentéte, a vad, barbár dac jut
„az ég dühe" folytán. A cél, a tét, amihez fogada-
lom kötötte őket, oda: a szerelem, a hűség el-
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romlott. Bosszúünnep következik, itt vágja el a
fonalat a szerző, mint aki erre már nem kíváncsi.
Ő a roncsoló mechanizmust, a káromkodó Idő
drámáját akarta megírni, s mire a végére ért,
mintha megkeseredett volna tulajdon művétől.
Pandarus, a kerítő, aki összehozta a fiatalokat -
ő Shakespeare; a többit az idő és a világ művelte
szövetségben - Shakespeare tollával. Észbon-

tó kulminációs pont, ahogy végül Troilus, Panda-
rus „szerzeménye" átkot szór alkotója fejére:

El kerítő, lakáj! Bűn mocska, szennye,
Amíg élsz, rád s örökké a nevedre!

Keserű, ahogy az irodalomtörténészek mon-
dani szokták: „kudarcba fulladt", „tökéletlen",
valóban magát a szörnyű totális kudarcot, az el-

Kerekes Viktória (Cressida) és Nemcsák Károly
(Troilus)

rontottságot, a végső beteljesülhetetlenséget
megjelenítő dráma ez. Örülök, hogy az előadás-
ra, a Kiscelli Romtemplomba készülve elolvas-
tam.

A szín semleges, hagyjuk. A jelmeztervező,
Scháffer Judit klasszikus ruhadarabokat elegyí-
tett farmerral, trikóval és kortalan rongyokkal. A
zene is eklektikus volt: harsona, komolyzene,
hard rock, némi kuplé. Míg a valódi eklektika va-
lahol csodálatosan összeillik, itt semmi sem illett
semmihez. A farmer-trikó dolog így nagyon si-
lány formája az aktualizálásnak. Hisz, hangsú-
lyozom, ez az aktualitás, olvasatom szerint, fan-
tasztikus! A rendezés, Ruszt József munkája ezt
egy kicsit se bontotta ki, nem ezt bontotta ki. A
görög és trójai hősök hősietlenségét hangsú-
lyozta ironikusan (enyhe politikai allúziókkal a
mai budapesti politikai színtérre), minden külö-
nösebb kérdezés, sőt kíváncsiság nélkül. Pedig a
darabban írja:

Rejtély van - melyet kutatás soha El
nem ér - az állam lelkében, és
Istenibben működik, semhogy a
Szó vagy a toll föltárja valaha.

A többi mind puszta - a rendező dicséretére
legyen mondva, túlzásba nem vitt - aktuálpoliti-
zálás. A szerelmi szál ebből kirí, édeskéssé vagy
tragizálóvá válik, no, azért nagyobb feltűnés nél-
kül. Valóban minden el van rontva.

Troilus szerepében Nemcsák Károly megcsi-
nálta sablonosan azokat a férfitípusokat, ame-
lyekkel drámai, kétséges viszonyt kellett volna
létesítenie. Ebben állt volna a dráma. Kerekes
Viktória manökensminket viselt (vannak ilyen
színésznők, akik mindig manökensminket visel-
nek), ettől porcelánbabaarca volt, nem látszha-
tott volna Cressidáján semmi, mégha lett volna is
benne valami. A ruhája is végig nagyon szép volt.
A másik két színésznő is ilyen babasorsra jutott.
Málnai Zsuzsa Cassandra szerepében maga
volta bárhölgy, s így jósnőjétől valóban égnek állt
az ember haja, Szilágyi Zsuzsa mint Heléna pe-
dig a drága, csini sablon prostit adta, amilyen
csak színházban terem. Gábor Miklóst Pandarus
szerepében túl kedélyesnek, röcögtetősnek ta-
láltam. Ő zárta le a drámát, s nem csodálom,
hogy égnek emelt két karja a reflektorfényben az
előadás legvégén a közönség részéről teljes ér-
tetlenségre talált, nem lehetett tudni, hogy a
gesztusnak pontosan mi a tartalma. Kránitz La-
josnak Agamemnon szerepében akadtak jó per-

Bagó Bertalan (Achilles), Derzsi János (Thersi-
tes) és Kaszás Géza (Ajax)
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Gábor Miklós (Pandarus), (Koncz Zsuzsa felvé-
telei)

cei, ilyenkor olyan volt, mint Csurka (vagy Tor-
gyán?).

Egy szereplőt emelnék ki a gárdából, mégpe-
dig Kaszás Gézát mint Ajaxot. Egyedül nála lát-
tam következetesen, végig megformált, átgon-
dolt, ironikus szerepalakítást. Mozgásával, mi-
mikájával, kérődzőre vett kiejtésével valósággal
felragyogtatott egy bambavitézt. Alakítása az
előadás emblémája lehetne.

Rúgd fejbe!

Először is leszögezem, hogy a második, vagyis a
bemutató utáni előadást láttam, ami, állítólag,
kritikustól piszokság. Másodszor: diákelőadás
volt, ami azt jelenti, hogy rajtam és néhány kollé-
gámon kívül csupa diák ült a nézőtéren. Mindez
nem sokat változtat azon, hogy a Budapesti Ka-
maraszínház Kapás Dezső dirigálta előadása, a

Shakespeare: Troilus és Cressida (Budapesti Kama-
raszinház)
Fordította: Szabó Lőrinc. Díszlet: Csányi Árpád m. v.
Jelmez: Scháffer Judit. Dramaturg: Böhm György.
Asszisztens: Tucsni András. Rendezte: Ruszt
József.

Szereplők: Tyll Attila, Rátóti Zoltán, Nemcsák Károly,
Kerekes József, Jakab Csaba, Harangozó György,
Reisenbüchler Sándor, Petrik József, Gábor Miklós m.
v., Kránitz Lajos, Cs. Németh Lajos, Bagó Bertalan m.
v., Kaszás Géza m. v., Avar István, Kölgyesi György,
Ujvári Zoltán, Dózsa Zoltán f. h., Derzsi János, Szilágyi
Zsuzsa, Málnai Zsuzsa, Kerekes Viktória.

Tartuffe, ha nem is teljesen indokolatlan, de min-
denképpen erőltetett, a darab köntösét hol szét-
feszítő, hol abban vígan lötyögő párhuzamra
épül. A színpad közepére tett, „főszereplővé"
emelt varázsszemes rádióból előbb a Pá, kisara-
nyom, pá szól (Hogy jön ez ide? - kérdezi egy
Moliére-ben jártasabb tanuló), majd áhítatos
hangú tudósítás az eucharisztikus kongresszus-
ról, hogy röviddel később az úgynevezett első
zsidótörvény hatályba lépéséről értesüljünk.

Azaz: 1938 májusát írjuk. Ez, valamint egy szek-
rény mélyéről előkotort és sietősen utazókosár-
ba rejtett hétágú gyertyatartó elég egyértelműen
árulkodik arról, hogy kinek a házába férkőzött be
a fekete bocskaiba bújtatott népfi, az ájtatoskodó
Tartuffe. A színes mázú, majd nyers
agyagszínű-re cserélt népművészeti tárgyak,
korsók, tálak a falon, az imazsámoly s a
rózsafüzérekkel teleaggatott szentszobrok
lennének hivatva tovább ár-nyalni azt a képet,
amelyet Orgonnak, a ház urának gyökereiről,
kulturális és világnézeti érdeklődésének
rétegeiről kellene alkotnunk. A rendezői
koncepciót minden bizonnyal „szentírásnak" te-
kintő Horesnyi Balázs a színpad tárgyi világát il-
letően megtette a magáét, kár, hogy a túlkonkre-
tizált látvány párhuzamalkotó és általánosító
készségünket olykor inkább gyengíti, mint erő-
síti.

Mindezzel együtt ez a duplafenekű, vagy ha a
darab első bemutatójának az évszámát is ide-
vesszük, triplafenekű -1664,1938 ,1992 - po-
litikai kirakójáték úgy-ahogy működik egy dara-
big. Egészen pontosan ;az ötödik felvonásig. Ott
aztán valami olyasmi történik, ami nem csupán
Kapást és vele a koncepciót érhette váratlanul,
hanem váratlanul érte talán magát Moliére-t, a
királyi udvarnak dolgozo szerzőt is...

E mára már tragikomédiává, de inkább tragé-
diává szomorult vígjáték legfőbb kérdése, hogy
miért tudja teljesen meghülyíteni Orgont, család-
jának és háza népének józan gondolkodású
tagjaival ellentétben, ez az álszent képű, Isten
nevével takarózó, valójában kisstílű, hiú, pénz-
és élv-hajhász Tartuffe. Méghozzá úgy, hogy
elvakult pártfogója vagyonát, családját,
becsületét, tehát mindent, ami értéknek számít,
képes a vele való barátságért kockára tenni.
Válasz nincs. Legalábbis kimerítő válasz. A
mindenkori Tartuffe-előadások feladata, hogy
érzékelhetővé tegyék azt a társadalmi,
ideológiai, erkölcsi környezetet, amelyben Orgon
nagy tévedése, vagyis ez a banális
szélhámostörténei nemcsak hihetővé, de egy
elfogadott, sőt felülről ösztökélt társadalmi
kapcsolatrendszer modelljévé válik. Egy olyan
kapcsolatrendszer modelljévé, amelyben a nyá-
jas szó, a nem belülről hordozott, hanem kire-
kesztő külsőséggé emelt áhítat a gonosz tettet is
el tudja fedni. S ha kivillan, az se baj. Az etikett
szerint ebben az esetben diszkréten el kell for-
dulni.

Mindez bizonyos mértékig Kapás Dezső iga-
zát bizonyítja. A Tartuffe „átdátumozásával" so-
kat nyert a réven. Az 1938-as esztendővel nem
csupán azt mondja, hogy jó lesz kicsit félni, ne-
hogy aztán megijedjünk, hanem tételesen elso-
rolja, hogy szerinte mitől kell tartanunk. Mit veszít
a vámon? Egy finom, utalásos jellegű intellektu-
ális játékot, amelynek ezoterikus izgalmát éppen
az adja, hogy nekünk magunknak kellene a le-
hetséges párhuzamokat fölfedeznünk. De ha

K ÁL L AI K A T AL I N

VÁLTOZATOK TARTUFFE-RE


