
s
m
d
b
(
é
i
l
k
r
v
a
j
á
k
R
d
r
d
h
v
e
m
l
r
g
m

s
m
m
v
s
C

 KRITIKAI TÜKÖR

zenvedéllyel adja a gyakorlott szerelmi torna-
utatványost, Erósz aerobikbajnoknőjét. Tóth Il-
ikó elomló, puha asszonyisággal veti magát a
iztonságot nyújtó, blazírtan cinikus, idősebb férfi
Blaskó Péter) karjaiba. A történet egyik rejtélye
s egyben a mű dramaturgiai csapdája, hogy mi

s hajtja-űzi szüntelenül a vonzó és rá-menős
ányokat a se hús, se hal unott színész, Csík
arjaiba. László Zsolt meg sem kísérli feloldani a
ejtélyt (igaz, a szerző is elég mostohán bánt
ele), így aztán talányos és súlytalan figurát látunk
z egyik kulcsszerepben. Ami persze rá-vetül a

áték egész viszonyrendszerére: ha a mindenki
ltal imádott férfi halovány és vézna fi úcska,
önnyen elillan a drámai feszültség. Koltai
óbertnek ezúttal lazán fölskiccelt mene-
zserfigura jutott: kicsit lötyög is rajta ez a sze-
ep, minta gyorstalpalt ügynökön a Boss-öltöny;
i Rosája kissé elrajzolt, divatosan slampos, pu-
ány férfi, míg Görög László Saturniója az örök
esztes illúziótlanul groteszk tükörképe. Vele
gyütt Molnár Zsuzsa precízen és aprólékosan
egrajzolt énektanárnője képviseli a drámai el-

enpontot; a szerelmi történetek egymásba tük-
öződnek, a birkózások, hisztik és apró aljassá-
ok végpontján ott áll Kati és Saturnio gyötrel-
es „kapcsolata".

Németh Ákos nőalakjaiból viháncoló eleven-
égük és nyers rámenősségük ellenére is vala-
iféle elvágyódás sugárzik, tétova vágyak, re-
énytelenség, fásult közöny és élni akarás ke-

eréke; kivétel nélkül frusztráltak, kapcsolataik -
nem csak a szerelmiek - diszharmonikusak.

sömörük van egymástól, viszonyaiktól és ön-

László Zsolt (Csík) és Kováts Adél (Kitty)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

maguktól. Mácsai előadása a dráma e vonulatát
inkább tompítani, mint erősíteni igyekszik, amitől -
pattogó staccatói ellenére is - kevésbé kar-cos,
mindennapjaink felszínét kevésbé fölsebző lesz e
játék. Dőry Virág ismerősen tépett, körúti
divatcuccai, Paseczky Zsoltnak a játékteret a
szemközti bérház faláig kitágító díszlete és a
pesti dzsumbuj tűzfalait borító koszlott Anita-pla-
kátjai a játék jelen idejűségét tudatosítják. A né-

De Rohan úr Angliában született; édesanyja
norvég, apja pedig német, most egy francia
telefonos cég képviselője hazánkban. „Szóval
európai vagyok" - mondta nevetve, amikor a
minap szót váltottunk Szegeden, ahol a cége
megnyert egy tendert. Szóval európai,
bólintottam pár nappal később a színházban,
ahol Lev Birinszkij drámáját

zőben pedig jó ideig ott visszhangzik még a szí-
nésznővé sosem érő kicsi lány skálázó dallamíve,
afféle groteszk summázataként e csúfondáros
szerelmi történetnek: „min-den fér-fi mocs-kos
gaz-em-ber". Így skálázik Kati és Anita, s ezt fúj-
nák a többiek is, ha járnának énekórára.

Meg kell a szívnek szakadni.

Németh Ákos: Anita (Radnóti Miklós Szinház)
Diszlet: Paseczky Zsolt. Jelmez: Dőry Virág. Zene:
Márta István. Rendező: Mácsai Pál. Szereplők:
Kerekes Éva, Kováts Adél, Tóth Ildikó, Molnár Zsuzsa,
László Zsolt, Blaskó Péter, Koltai Róbert, Görög
László.

játszották. E drámaíró ugyanis ukrán zsidó csa-
ládból származott, de Bécsbe emigrált, ahol da-
rabjait francia nyelven írta. Azt már csak halkan
említem, hogy Bolondok tánca című drámájának
bemutatóját Prágában tartották 1912-ben.

Európai: azaz nincsenek nemzeti fóbiái, kul-
túrája egyetemesebb, nézőpontja szélesebb ho-
rizontú.

MÁROK TAMÁS

BODOLAY BOLONDJAI
LEV BIRINSZKIJ: BOLONDOK TÁNCA
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Olcsó poén volna azt mondani, hogy a Sze-
gedi Nemzeti Színházban évek óta bolondok
tánca zajlik, már ami a prózai társulatot illeti:
vezetőcserék, tömeges színészkirúgások, lát-
ványos elszerződések, pénzügyi bizonytalan-
ság, rendezőcserék, elmaradt, elhalasztott be-
mutatók, hogy csak a legszembetűnőbb moz-
zanatokat említsük. Nem akarom hosszan ma-
gyarázni, hisz épp e folyóirat márciusi számá-
ban olvashattak róla kimerítő interjú-összeállí-
tást. Szóval ezt a darabot is Paál Istvánnak
szánták, aki karrierjét Szegeden kezdte, de a
kőszínházzal itt nem volt szerencséje. Az volt
az elképzelés, hogy profik és amatőrök együtt
játszanák a darabot egy amatőrből lett profi
rendező vezénylete alatt. Ám előbb a koncep-
ció olvadt el, később a rendező személye válto-
zott. Végül Bodolay Géza rendezte, sőt alkal-
mazta színpadra a Bolondok táncát.

A darab Oroszország egyik kormányzóságá-
ban játszódik. Forradalom előtti időszakban va-
gyunk, a lelkes ifjak már javában szervezkednek.
Hogy melyik ez a forradalom, s melyik a kor, az
nincs pontosabban meghatározva. Ami a törté-
nelmet illeti, Oroszország épp két forradalom kö-
zött van: az 1905-ös után, az 1917-es előtt. Ha
úgy tetszik, egyszerre vagyunk forradalom előtt
és után egy különös kormányzóságban, ahol
nincs forradalom. Nincsenek tüntetések, pogro-
mok, ahol minden nyugodt és csendes. Maguk a
forradalmárok tartják fönn a szigorú rendet, mert
ez a kormányzóság a menedékük, rejtekük s
rak-táruk. Mintha egy vonatrabló cowboy
menekülne

egy olyan államba, ahol még nem körözik, és
nincs is érvényben a halálbüntetés.

A Kormányzó (Király Levente) kedvesen kor-
rupt. A bonyodalmat egy újságcikk robbantja ki.
A pétervári lap ugyanis azt találja írni, hogy itt
nincs forradalom. Ebből nagy kavarodás támad,
hisz a Kormányzó épp az ellenkezőjét jelenti a
központnak: hullanak a rendőrök; rubelezreket
utaltat át a csendőrségre, a hadiözvegyek kár-
pótlására, a harcra. A veszélyes helyzetben
egyetlen megoldás kínálkozik: forradalmat kell
csinálni. Államilag, központi pénzen, a rendőr-
ség által támogatva.

Furcsa helyzet: a kormányzó lázít, s a forra-
dalmárok tartják fönn a rendet. Később azonban
összetalálkozik a két fél, a fiúk könnyedén
hagyják meggyőzni magukat: itt tényleg lázadás
kell, hisz az állam főhivatalnoka is mellettük
áll.

A különös szituáció nem is tűnik oly képtelen-
nek itt, Kelet-Európában. Színházzá azért válhat
e szituáció, mert lényege épp a szerepek
fölcserélődése, illetve az, hogy mindenki a
másik szerepét játssza. A „főcsere" a
Kormányzó és a forradalmárok között van. De a
szereptévesztés az egész darabon végigvonul.
A Kormányzó annak örül, hogy feleségének
(Markovits Bori) szeretője van, aki leveszi a
válláról az asszony terhét. A Kormányzó is
szeretőt tart, akitől törvénytelen gyermeke van.
Az asszony nemhogy titkolná kapcsolatát, de
egyenesen büszke rá. Dicsek-szik vele. Ami
pedig az ifjú szeretőt, Kozakovot (Bicskey
Lukács) illeti, ő - mint kiderül - nem is igazi
szerető, csak forradalmi érdekből tartja fönn
ezt a látszatot, hogy a forradalom irattárát a
legbiztosabb helyen, a Kormányzó tulajdon há-
zában tárolhassa.

Groteszk szituációk sora. Mulatságos jelene-

tek, ha úgy nézzük. Más szemszögből viszont ri-
asztó, hogy a darabban nincs egyetlen őszinte,
tartalmas emberi viszony sem. Mindenkit csak
saját édekei mozgatnak, s mindenki kerülőúton,
csalással próbál némi boldogsághoz jutni. Pél-
dául Goldmann, a zsidó, mintha őszintén szeret-
né a fiát. Komoly áldozatra is képes azért, hogy
taníttassa. Egy muzsik gyerekét veszi meg, tanít-
tatja, lakást, ételt biztosít számára, hogy ellen-
szolgáltatásként a fia a kormány által meghatá-
rozott kvótába beleférjen. No de micsoda cirkal-
mas, szánalmas megoldás ez! S milyen iszonyú
sötétségről árulkodik, ahogy a fiú apja (Mentes
József) végigbokázza a darabot, hogy egy kicsi-
vel több pénzt csikarjon ki Goldmanntól. Érve
nincs, konkrét terve sem, egyre csak azt hajto-
gatja: „Atyuska, ne legyen velem igazságtalan!"
Maga se tudja, mit akar, csak valami potyát. Az ő
gazsulálása lényegében szintén korrupció, még
ha alapjában más is, mint amikor a Kormányzó
tesz zsebre rubelezreket.

Bodolay (ki keresztneve nélkül jegyzi az elő-
adást a színlapon) a fölborult világrendet egy
föl-borult színpadon játszatja el. Félig a függöny
előtt, a zenekari árokban, hihetetlen rendetlen-
ségben székek vannak összehányva. Goldmann
háza ez, a forradalmárok fészke. Itt szoktak haj-
nalig vitázni a világ megváltásáról. Molnár Zsu-
zsanna jelmezeiről is a szétszórtság a legerő-
sebb benyomásunk. Még azokról is, amelyek
amúgy rendezettek, konszolidáltak. Olyan erős
hatás ez, amitől az egész előadás során nem tu-
dunk szabadulni. Fönt, a színpadon csak néhány
bútordarab, falak, a Kormányzó háza, majd iro-
dája. Kezdetben jól elkülönül a játék két színtere,
ám később az előadás nem kezd semmit ezzel a
szembenállással. Három ajtó vezet a kormány-
zói hivatalba a forgószínpad külső gyűrűjén, ket-
tő teljességgel fölösleges, mégis mindig nagy
pedantériával nyitják s csukják őket hőseink. Bo-
dolay ezúttal sem feszít ki gondolati ívet, nem te-
remt rendet, de ez most valahogy mégsem aggá-
lyos, hisz magában a darabban is akkora a ren-
detlenség. Az előadás eklektikája illik a darab ek-
lektikájához. Mégis valamiféle művészi teljesít-
ményt kell sejtenünk, hisz az összevisszaság
nem válik kellemetlenné, a finom szavak jól meg-
férnek az időnkénti szellentések és böfögések
naturalizmusával.

A szerepjátszások finomabb áttűnéseire nem
figyelt eléggé Bodolay. Ahogy egy mondaton be-
lül csap össze közvetlen és mögöttes érdek, mu-
tatott és valódi szándék. Pedig ez volna a nagy
színészi feladat, ez szolgáltatna mélyebb él-
ményt. Az, ahogy a mimikában, a hangsúlyok-
ban bújkáló kettősség, szöveg s játék együttese -
miként egy Ottlik-mondat - ing.

Mindez a színészek játékán jól lemérhető. Ki-
rály Levente például képes arra, hogy e kettős-
séget éreztesse. Egyik pillanatban megsajnál-

Jelenet a Bolondok táncából
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juk, a másikban elborzaszt közönségessége. Fi-
noman oldja meg azt a jelenetet, amelyben fia a
világnézetéről akar vele komolyan beszélni. A
komédia félreértésekre épül. Itt is erre gyana-
kodnánk, ám Birinszkij csavar egyet: a marxiz-
mus szerint „a szellemi erők másodlagosak, a lé-
nyeg az anyagi érdek" - magyarázza a fiú.
„Nemis tudtam, hogy marxista vagyok" - mond-
ja a Kormányzó, s amit félreértésnek hittünk, az
valójában megértés. Különösen a történelmi kö-
vetkezmények ismeretében.

Mentes József kezdetben együttérzést kelt,
de harmadik-negyedik megjelenésekor már za-
varó az egysíkúsága, az, hogy parasztfigurája
„kitartóan buta". Markovits Bori viszont megle-
hetősen szimpla vígjátéki figurát játszik: kikapós,
boldogtalan feleség, némi uralkodni vágyással.

A forradalmárok alakítóit nehéz külön-külön
jellemezni, a szétesett, amorf bagázst meglehe-
tős hitellel adják. Karczag Ferenc Lenszkije hor-
doz némi titkot. Bamba külseje veszélyes forra-
dalmárt rejt. Erről a lompos alakról igazán nehéz
elképzelni, hogy embereket öl, s furcsán hangzik
a szájából a nagy ötlet: ölje meg magát egymillió
forradalmár a forradalom érdekében. Azon meg,
hogy ehhez további egymillió orosz ifjú csatla-
kozna, igazán csak mosolyogni tudunk. Hogy et-
től fölébredne az alvó Oroszország-anyácska?
Na, ez tényleg a nevetés csúcsa! Jakab Tamás
mintha saját színészi jobbsorsát siratná Pavlov
meddő forradalmárságában.

Bodolay fölfogása a fináléban csődöt mond.
Az előadást forradalmi zűrzavar zárja, melyből a
Titkár emelkedik ki, csöppen hatalomba, néma
szónoklata zárja az előadást, ráhúzzák a füg-
gönyt. Csak hát Somló Gábor jellegtelen
alakításában semmi előzménye nincs ennek a
hatalom-ra kerülésnek. Semmi nem zárul le,
semmi nem vezet sehova.

Jóféle nevettető játék ez a Bolondok tánca, de
a néző azért csak-csak elméláz néha: hogy is
van az emberek fennen hirdetett véleményével
és mögöttes szándékaival, s hogy a kettő ilyen
természetesen állhat szöges ellentétben? Így,
választások táján ez a tény még könnyebben
eszünkbe juthat, bár nem kötelezően. Az elő-
adás ebben a tekintetben sem tolakodó. Mond-
ják, nem aktuális, hisz forradalom után vagyunk.
De hát nem a szerepcserék s a rejtett szándékok
kora ez is? S nem fontosabb vonása-e ez a da-
rabnak, mint a forradalom időpontja?

Ez az előadás nem kudarc. Jó s új darab, ér-
dekes színpadkép, áthallások a szövegben, él-
vezhető alakítások. Szomorúan testre szabott
feladat egy szétesett társulat számára, amely
évek óta másra vágyik, elégedetlen, lázongó,
szakmailag sikertelen. Kétévente új reményt
kap, s kétévente csalódik. De hát nem bolondok
tánca, hogy épp ez hozott a színháznak némi si-
kert?

Lev Birinszkij: Bolondok tánca (Szegedi Nemzeti
Színház)
Györffy Miklós fordításának felhasználásával a szín-
padi adaptációt Bodolay Géza készítette. Díszlet-jel-
mez: Molnár Zsuzsanna. Asszisztens: Barta Pálma.

Kiss László (Alexis) és Jakab Tamás (Pavlov)
(Ilovszky Béla felvételei)

Rendezte: Bodolay.
Szereplők: Király Levente, Markovits Bori, Somló Gá-
bor, Mentes József, Bicskey Lukács, Galkó Bence, Kis
László, Karczag Ferenc, Jakab Tamás, Janik László,
Szemán Béla, Farkas Andrea, Kalapos József, Flórián
Antal, Sinka Károly, Szabó Mária, Rácz Tibor, Bobor
György, Jechiruek Rudolf, Halász Gábor, Vass Tamás,
Nyitrai Illés Bendegúz, Szabó Domokos István, Nagy
Gabriella.


