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kolcon oly markáns, elcsépelt meghatározással

„egy tömbből faragott" Castel-Jaloux-ja is el-

szürkül itt, szuverén, büszke egyéniség helyett,

aki nagyságrendben össze sem hasonlítható

drámai súlyuk ellenére is hitelesen volt Cyrano

elöljárója, a hős szerény untermannja, ólomlábú

sasok kedvetlen kapitánya.

Ki számít itt még Cyranón kívül? Voltaképpen

mindenki és senki. Rostand mostoha volt tömén-

telen szereplőjéhez, és színház, színészek ré-

széről nagy anyagi, illetve erkölcsi áldozat ennyi

embert megmozgatni, illetve ilyen hálátlan sze-

repek sokaságában tüsténkedni az egy Cyrano

keretbe foglalása kedvéért. De ha már - akkor

színház is, színészek is kitehetnének magukért,

találó típusok kiválogatásával az előbbi, ará-

nyos, de eleven, diszkrét, de nem halovány vagy

pláne hamis sziluettek felskiccelésével az utób-

biak.

Azért néhány szerep persze kiemelkedik a

bolyból: legalább Roxane, Christian, Guiche gróf

és Ragueneau. Szoboszlay Sándor kedves,

bursikóz Sancho Pansa, de egy személyre

szűkítve azért vele kapcsolatban is rendre

felmerül ben-nem a bevezetőben megpendített

kérdés: hová lett Pesten a Veszprémben oly

vonzó, változatos palettájú, érdekes

jellemszínész?

Hogy megannyi kínálkozó Roxane-jelölt közül

vagy inkább helyett Verebes választása miért

esett éppen Szabó Gabira, meg nem tudnám

mondani. Ha azonban tényleg csak annyit akart

közölni vele: légy fád és sprőd és jelentéktelen,

akkor ő legalább nem csalódott. Christiant vi-

szont jól választott: Selmeczi Roland bumfordi

falusi bárócskája a figura valamennyi színét

nemcsak érzi, de érezteti is; darabos, durcás,

szenvedélyes, krakéler, megvan a magához va-

ló esze, s neki már-már azt is elhisszük, hogy

Roxane-t nemcsak lehet, de muszáj szeretni.

ordai (A városok sűrűjében), Tordai és

Galambos (Éjjeli menedékhely) különös,
megújító szerepei után most Tordai Teri,
Galambos Erzsi és Bakó Márta hárman
együtt a középpontban. Az Aluljáró stú-
diószínpad megint „fölfedezett" egy

színésznőt, akivel a József Attila Színház eddig
nem tudott

Ugyancsak teljes értékűen, az előadásból külön-

ben hiányzó svunggal és eleganciával, a

vígszínházi méreteket minden idegszálában

érezve vetíti ki Guiche gróf személyiségét

Hegedűs D. Géza, aki immár a színházi

mindent tudók közé avanzsált; érdemes lenne

Cyranóként is foglalkoztatni. Örülök, hogy

Verebes - talán éppen az ő kedvéért -

visszaállította utolsó felvonásbeli - Miskolcon

kihúzott - erős, a jellem ívét lezáró jelenetét,

bár talán ennek fejében maradt el a kedves

csatatéri idill, a Roxane és Ragueneau hozta

fenséges lakoma elfogyasztásának hatásos

kontrasztjelenete, amiért viszont kár.

A darab amúgy helyén van a Vígszínházban, a

közönség valóban éhes az ilyen, semmire sem

kötelező, semmilyen elvárást nem támasztó lát-

ványosságokra, továbbá úgy tűnik, mára sátor-

ban is úgy tűnt, hogy a Vígszínház, ha akarná (s

miért is akarná), se tudná mostanában elhesse-

getni maga mellől az útitársául szegődött sikert.

A hálás közönség pedig aligha fogja felismerni,

hogy amit ezúttal elé tálaltak, az nem éppen „a

legtöbb, mi adható".

Azt is mondta Verebes István - s épp elég tu-

datos művész ő ahhoz, hogyne érezzem lovagi-

atlanságnak ennyit idézni az előzetes nyilatkozat

közismerten kínos műfajából - , hogy „számom-

ra annyi érdekes sincs a darabban, hogy egyszer
(kiemelés tőlem) megrendezzem".

Szomorú vagyok. Mert akkor engem Miskol-

con csúnyán becsapott.

Edmond de Rostand: Cyrano (Vígszínház).
Fordította: Ábrányi Emil. Díszlet: Kis Kovács Gergely.
Jelmez: Torday Hajnal Zene: Dékány Endre. Rende-

ző: Verebes István.
Szereplők: Szervét Tibor, Szabó Gabi, Hegedűs D.
Géza, Selmeczi Roland, Szoboszlay Sándor, Olasz
Ágnes, Gyimesi Pálma, Várnagy Zoltán, Csendes
László, Pogány György, Fonyó József, Kenderesi Ti-
bor, Bajka Pál, Oberfrank Pál, Tanai Bella, Harkányi
Endre, Bata János.

vagy nem akart mit kezdeni. Ismét a gyémántke-
mény Gaál Erzsébeté az érdem, hogy megkar-
colta a rossz beidegződések, konvenciók üveg-
lapját. Maga is üveglapok közé, telefonfülke-ak-
váriumokba ültette hősnőit: a fiatalságukat el-
hagyván nem korosakká lett, hanem
szimbolikusan lebegő három nővért. Három
kalickából tár-

A címszereplő: Szervét Tibor
(Koncz Zsuzsa felvételei)
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salkodik, évődik, vitázik három végleges magány:
a talpig sötétkék, a sudár koromfekete és a szőké-
vel koronázott hófehér. Olga, Mása, lrina. Gaál Er-
zsébet és Hársing Hilda átirata, A 3 nővér, kékben
finom törmeléket, esztétikus roncsot, sokak szá-
mára ismerős szövegelemeket őriz a csehovi
alapműből. Bakó Márta szemérmes félmosolyai-
ban az aggszűz gátlásossága, fölemelt kézfejé-
nek csontos dádáiban az igazán szigorú osztály-
zatra képtelen tanárnő és a tekintély nélküli
legidősebb nővér riadalma villan meg. Tordai
Teri hangtalan füttyel fütyül a világra,
nevetéstelen kacagással leplezi a
boldogtalanságot, amit az ön-gyilkosságra
képtelen szépasszony elvisel. Galambos Erzsi a
mesék legkisebb királylánya: a butuskaság
önringató derűjével rendületlenül várja soha nem
kopogtató kérőjét.

Csehovot inkább kevesebb, mint több joggal
az analitikus, a szimbolikus vagy a lírai dráma
„lázadó" képviselőjének szokás nevezni. A Há-
rom nővér transzponálásával a rendező anali-
zálta az analízist, jelképessé tette a szimbolikát,
és lázadt a lírai tragikomédia műfaji szűkössége
ellen. Valamennyi művelet önmagában hordja
paradoxitásának kockázatát. A három nővér tör-
ténete - tisztán mint három nővér története -
aligha versenyezhetne az eredetivel, és bizo-
nyára nem töltene ki egy színházi estét. Olyan
gyönyörű, invenciózus képek ellenére sem, mint
amilyen a kesztyűk garmadáját mint életpillana-
tokat, sorsreményeket fölpróbálgató hősnők né-
majátéka - Bakó „ezt meg kellene stoppolni",
Tordai „milyen férfiarcokon, mellkasokon kalan-
dozhatna ez a kéz", Galambos „kesztyű, kesz-
tyű, kesztyűcske" mimikájával. A közös muzsi-
kálás (orosz nyelvű dallal) hasonló
groteszkummal csendül föl.

A három - azaz Andrejjel együtt négy - figu-
rára lefosztott dráma újradúsításához az ugyan-
csak ismert le-(ki-?)fosztó, Ljudmila Petru-
sevszkaja Három lány kékben című textusa kí-
nálkozott. A múlt kinyílt a jelenbe, az oroszosság
a minapi szovjetességbe, a finomság az alpári-
ságba. Egyik boldogtalanság a másik boldogta-
lanságba. E rokoni hármasé az üvegfülkék mö-
götti, hátsó - lényegében harmadik - színpadi
sáv, egy düledező dácsa koszlott kertje. Radó
Denise, Kocsis Judit és Román Judit a másik tri-
ónál nem kevesebb beleérzéssel, sok egyéni
színnel, mai alakismerettel láttatja a maga elütő
világát: a dinamikus cselekvésképtelenséget, az
álmok nélküli kisszerűséget, a nagyon messzire
tekintés (Moszkva! Moszkva!) helyetti semerre-
nézést (ők majdhogynem naponta fordulnak meg
a Vörös teres, Kremles Moszkvában). Helyzetük
annyival kedvezőtlenebb az adaptációban,
amennyivel Petrusevszkaja jelentéktelenebb
szerző Csehovnál, s amennyivel az ő mondatai
ismeretlenebbek a fülnek a Három nővér
memoritereinél.

A sem nem analitikus, sem nem szimbolikus,
sem nem lázadó, ámde érzelgős Petrusevszka-
ja, e mégsem rossz írónő fél-munkája kapcsán
már nem szükséges ismételni: ebből a csúfabb
torzóból, amorfabb szövegmaradványból újfent
hiányozna a teljes dráma hordereje. Pedig me-
gint mennyi rendezői lelemény! A saját öltözé-
kükbe mint síremlékszoborba kövült „öregekkel"
ellentétben a miniszoknyával és forrónadrággal
ékeskedő „fiatalok" folyton cserélgetik a Borsi
Zsuzsa tervezte, tolakodóan-hódítóan modern
(vagyis jobbára ízléstelen) lila, narancssárga és
piros cuccokat. Mintha az új blúz, az új smink
megújíthatná az újíthatatlant.

A két, eleinte térben és szövegben is maka-
csul szétválasztott réteg a játék előrehaladtával
egymásba úszik. A nővérek kimozdulnak he-
lyükről, majd alkalmanként átváltoznak a Há-
rom lány kékben egy-egy öregasszony-szerep-
lőjévé. Az unokatestvérek is bemerészkednek a
„Prozorov-ház" üvegszobáiba. Most kellene a
két színműnek egyesülnie, harmadikat, újat al-
kotnia. Főleg azáltal, hogy mindhárom fiatalabb
lány - mint ötödik Csehov-hírnök - a Három
nővér zsarnok Natasájának bőrébe bújik. Egy-
szerre három Natasa jelképezi a világ „elnata-
sásodását". A látszat az: jobbára a Natasák
mérik ki az Olgák, Másák, Irinák sorsát. Dialekti-
kusan és tapasztalatilag gondolkodva persze az
Olgák, Másák, Irinák is faragnak Natasákat a

Galambos Erzsi (Irina), Bakó Márta (Olga) és
Tordai Teri (Mása) (Koncz Zsuzsa felvétele)

nem feltétlenül Natasákból is. Asszony
asszonynak farkasa.

Igen, mindenről a nők tehetnek. Úgy általá-
ban. Konkrétan pedig Gaál, Hársing, Petru-
sevszkaja, Bakó, Tordai, Galambos, Radó, Ko-
csis, Román, Borsi. És Józsa. A szabálytalan
darab egyetlen férfiszereplője (Csehovnál:
Andrej). Józsa Imre a Natasa által alaposan
fölszarvazott, a húgok által lelegyintett, tutyimutyi
fivér hízékony testi burkában éppúgy nem
reprezentálhatja a férfi princípiumot, amiként a
Három lány kékben hentergő, üzekedni
kutyamód is képtelen alkoholistája is a világból
kiveszett férfiasságról árulkodik. Bizonyos
vonatkozásban a technikailag mindig (néha
túlságosan is) fölkészült Józsa az előadás
legjobb színésze, a hat igazán emlékezetes-
bár a második részben el-fakuló - színésznő
mellett, mivel ő sem a Három nővér, sem a
Három lány kékben színein megjelenő
előképeivel nem harmonizál.

Ahogy kibontja magát az ötlet, a két mű össze-
pántolása, a korbeli átstrukturálás, az alak-
többszörözés, úgy lesz egyre szívfájdítóbb, hogy
a rendezői és színészi igényességből - pár élet-
és halálképen kívül - nem fakad semmi. Gaál
Erzsébet elsőrangú megfigyelések és beállítá-
sok mestere, képes egy-egy mennydörgős pilla-
nat villámfényével lesújtani a tompult lelkű néző-
re, nyitogatja a szemeket... - s e feledhetetlen
kis részletek között, bármekkora a színpadi alá-
zat és sürgölődés, terjeng a nyomasztó unalom.
Hiányzik a világ fele: a férfiak. Kiderül, hogy Cse-
hov nem véletlenül írt egy egész ezredet a három
nővér mellé. Ha nincs Versinyin és nincs Szoljonij,
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s nincs Tuzenbach, a három lány remegőn
szexuális örök magánya nem ölt testet. Ha a
ásik, a „kék" három lányhoz csak melltartók és
űsarkú cipők tartoznak, cél - férfiképzet - nélküli
zexuális túlfűtöttségük visszautalja őket a csak
ő nők, a robotanyák közé. Itt csak hang-utánzás
Tarara bumtié, csak magány a magány, csak

ivárság a sivárság. Hatásos és tanulságos, ám
lig megokolt (mert ebben a darabszerkezetben

hangulatokon kívül semmivel nem okolható)
étállapot. Gaál Erzsébet nem is tud kivergelődni
z előadásból. Öt-hatféle effektussal fejezi be,
ert sejti: ezt nem lehet befejez-ni, ennek így

ellene mennie tovább, és akkor művészi
rtelemben már végképp nem is menne, noha
alószínűleg akkor sem nélkülözné a szép
ölsistergéseket.

fe Lugossy Laca díszletének középső sávja a
sehovon túli, Petrusevszkaján inneni közvetítő

égió. Itt időnként egy menetrendszerű orrszarvú
onszolódik. E jellegzetes orosz állat talán a két
zféra között hivatott kapcsolatot teremteni, talán
z abszurd drámára utal. Az tény, hogy lapos
átán kitűnően lehet fekve hegedülni és orrtáji
észe alkalmas színhelye egy leánykérésnek. Az
s tény, hogy a szintén jellegzetesen orosz (égő)
siráf például nem helyettesíthette volna, mert
ár az avantgárdra az is utalna, nem férne be az
luljáróba.

Az előadáshoz, a soha el nem utazó három
ővérhez és a folytonosan rohangászó három

ányhoz félszáz öreg bőröndöt is hozzáálmodott
rendező és a tervező. Az egyik bőröndbe kisfiút

s, aki a végén - a vége legvégén - jön elő. Mint
yermek őse férfi, ámbátor ő Versinyin. Látniva-

ó, rá nincs miért szót vesztegetni. De az ismeret-
en, láthatatlan kellékes! Ötven csemodán, száz
zétszórt kesztyű, sok tucat ruha, vodkásüvegek,
úsdaráló, húsdarálóban darált töpörtyű-krém - a
kékek" labdafejű, rongykezű, spárga-lábú,
yakba akasztható babacsemetéit meg is etetik e
éppel -, hangszerek, napernyők, szeszek,
uksza, kenyér, fél fodrászüzlet, orrszarvú,
ödrök, bőröndnyi kavics, bőröndből kidobált
égtábla és sár, bili, tudományos könyv... Emlé-
ezetes rongygyerekek és értelmetlen jégdara-
ok, nélkülözhetetlen balalajka és fölösleges só-
er - ezt mind össze kell szedegetnie, el kell ra-
osgatnia valakinek a záporoktól eláztatott szín-
adról.

Úgy képzelem, a kellékes, egy csöndes, fá-
adhatatlan nő kitartóan dolgozik.

3 nővér, kékben (József Attila Színház, Aluljáró)
rta: Csehov és Petrusevszkaja nyomán Gaál Erzsébet
s Hársing Hilda.
íszlet: fe Lugossy Laca. Jelmez: Borsi Zsuzsa. Ren-
ező: Gaál Erzsébet.
zereplők: Bakó Márta, Tordai Teri, Galambos Erzsi,
adó Denise, Kocsis Judit, Román Judit, Józsa Imre.

DÖMÖTÖR ADRIENNE

ÁLOM AZ EGÉSZ VILÁG
SHAKESPEARE: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

„nagy édesmindegy" színpadi képe könnyeinket
is előcsalja.

A Szentivánéji álom érzékekbe ivódó, erős ér-
zelmi hatásokat kiváltó új előadása elveti a szín-
padjainkon évadról évadra agyonkoptatott mű
játékkonvencióit (utalva azért fontos előzmé-
nyekre), és miközben rólunk szól, hű a szerző
szelleméhez - ha mondataihoz nem is mindig.
(Vagyis ez nem a produkcióba véletlenül csöp-
pent darab esete, ami éppoly bántó tud lenni,
mint amikor a mű alig leporolt múzeumi tárgyként
ítéltetik színpadra.) Csányi rendezése hatályon
kívül helyezi a Szentivánéji bemutatóihoz
szokásosan kapcsolódó aggodalmakat: meg-
tölthető-e a darab élő tartalommal, humora elég
szórakoztató-e, párhuzamos szálakból szőtt
szerkezete nem hullik-e szét, tudunk-e mit kez-
deni képektől burjánzó mondataival.

A rendező megtart Shakespeare-ből annyi
szó szerintit, amennyit elevennek gondol, és a
mű szellemét követi ott, ahol a kötöttebb tolmá-
csolást a mai szem-fül számára halványabbnak

Béla nem köt. A Béla dühös; a Béla egy-
szerűen úgy döntött, hogy nem köt. Fő-
próbahéten!... Ezzel a hozzáállással vi-
déken is megdöglesz, fiam!" - tajtékzik
Som (alias Vackor: Mucsi Zoltán), látva,

hogy színtársulatának tagjai - hiába a merész
és egyéni koncepció - még a Falat sem képesek
megformálni, nem is szólva Pyramus és Thisbe
lélekemelő történetéről. Mi ez? Shakespeare?
Csányi János? Szentségtörés? - próbálkoznánk
eleinte a kérdésekkel, ha a játék erre percnyi
időt is hagyna. Ha nem ragadná magával a
nézőt azonnal, hogy azután azt csináljon vele,
amit akar. A mesteremberek (Csányi írta) jelene-
tei elementárisan nevettetnek meg minket, a
tündéri és emberi párok (Csányi fordította)
történetének végén pedig a teljes kuszaság,
egyúttal a

Mucsi Zoltán (Pókháló), Udvaros Dorottya
(Hippolyta) és Gazdag Tibor (Babvirág)


