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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)
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érezné. A mesteremberek jeleneteiben a színé-
szek mostanira, mostani színházira fordítják a
helyzetet és a stílust. Ha az eredeti darab humo-
ra ami fülünknek már nem elég abszurd, itt azzá
fokozódik. Ha Shakespeare saját kora színhá-
záról fest (ön)ironikus képet, Csányinál és (al-
kalmi) együttesénél még hangsúlyosabbá lesz
az összeverbuvált társaság lelkes csetlés-bot-
lása. A jelenetek frenetikus humora, a mester-
embereket alakító színészek testére szabott,
egyéni figurák arra vallanak, hogy az előadás-
nak ez a része színészi ötleteket, rögtönzött
helyzeteket közös játékká formáló csapatmun-
kában forrhatott ki. (Ha mások is bemutatják a
Csányi-féle Szentivánéjit, a mesteremberek je-
leneteit valószínűleg érdemes lesz majd újrafor-
málniuk a játszó személyek karaktere, vérmér-
séklete szerint, elkerülendő az improvizációkból
rögzített szöveggé kristályosodott részletek
megmerevedését. Talán éppen ez a felkínált
szabadság hívhatja fel a figyelmet Csányi fordí-
tására Nádasdy Ádám és Eörsi István magyarí-
tása mellett.) Mucsi Zoltán Somja görcsös, sa-
vanyú alak. Kényszeresen akar előadást csinál-
ni, hitről, hivatásról szónokol minden meggyő-
ződés nélkül. Segédjével ordít, a főszereplőnek
udvarol. Mindig feszült és ingerült, nem sok
sikere lehetett azelőtt sem. Szabó Győző
Kurthájának (hagyományosan: Zuboly) „attitűdje
van": ő a sztárjelölt. Széles gesztusai,
nagyhangú fölényeskedése állandó szereplési
vágyról, bizonyítási kényszerről árulkodnak.
Nem bírná egy pillanatra sem elviselni, ha nem ő
lenne a központ. Pyramusként hosszasan
döfködi magába kard-ját, elterül és megint
felkel; nem akarózik el-hagynia a színpadot.
Gazdag Tibor Flótásában (Dudás) női lélek
lakozik. Ha csúnyán néznek rá, legszívesebben
elsírná magát. Gusztálva méregeti a fiúkat,
pipiskedik; Thisbe parókájában, melltartójában
végre jól érzi magát, menten el-párolog
félszegsége is. Scherer Péter Ormándija
(Orrondi) a bennfenteskedő outsider, a szín-
házi segédmindenessé avanzsáló beszédhibás
kőműves, a jószándékú, tömény butaság folyton
nyüzsgő megtestesítője. Ő lenne a Fal, ha haj-
landó volna végre megkötni. Valódi szerepe,
hogy a társulatnál mindig legyen kin elverni a
port. Tóth József Tunyoghja (Gyalu) az abszolút
outsider, az antioroszlán-antiszínész. „Áá" -
suttogja elhalóan mint ordító Oroszlán, izgalmá-
ban bepisil, összeesik. Véletlenül csöppen ebbe
a cirkuszba, semmit nem ért belőle, de ahhoz is
tompa és tehetetlen, hogy kimásszon az
egészből. Amilyen ártatlanul belegyalogolt -
még postásként - az athéni szerelmesek
jelenetébe, ugyanolyan öntudatlanul válik első
„áldozatává" Manó-Pucknak, akinek a keze alól
előbb párzani vágyó vad oroszlánként, majd
Titánia egyik tündéreként kerül ki.

Ahogy Manó (Kaszás Gergő) a szemünk
láttá-

Szabó Győző (Kurtha Miklós)

ra megtündérít és visszaemberít bárkit, úgy
szövődnek egybe az előadásban a dráma
különböző szintjei és cselekményszálai. Ez a
Szent Iván éjjelén benépesülő titokzatos erdő
valahol ott van, ahol az égi-éjszakai-ösztönös
és a földi-nappali-tudatos egybeér. Egybeér és
összefonódik: az evilági dolgok nem tükörképei
és nem

következményei a tündérvilágbelieknek, sem
az itteni zűrzavar az ottani káosznak, sem az itt
helyreállítandó rend az ott is vágyott harmóniá-
nak. A két világ egy és ugyanaz a való, mely-
ben a józan megfontolás a lélek kiismerhetet-
len erőivel próbál versenyre kelni, melyben
cselekedni akartunk, miközben történnek ve-
lünk a dolgok, melyben talán még csodák is
megeshetnek.

A két szféra egymásba játszatásának alapját
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Gazdag Tibor és Udvaros Dorottya (Koncz
Zsuzsa felvételei)

a következetes szerepkettőzés teremti meg. A

szereposztási kényszerből már az Erzsébet-

korban is elterjedt fogást - amely Brook híres

rendezése óta az égi-földi szint

tükörképjellegé-nek kiemelésére szolgál -,

Csányi (szinte) az egész szereposztáson

végigviszi. Nemcsak Theseust és Oberont,

Hippolytát és Titániát, Philostratot (Theseus

szertartásmesterét) és Manót (Oberon

„mókamesterét"), hanem a négy mesterembert

(az ünnepély szórakoztató személyzetét) és a

négy tündért (Titánia szórakoztató

udvartartását) is ugyanazok játsszák. Csak

Kurtha-Szamarat alakítja külön színész (hiszen

ő szerepe szerint „kettőződik meg") és az

athéni szerelmeseket: Lysandert és Hermiát,

valamint Demetriust és Helénát (mivel belőlük a

földi szinten van - időnként összekeveredő - két

páros). A szereposztási kör bezárulásának

feltétele két kisebb dramaturgiai beavatkozás:

nem lép szín-re Hermia apja - önmaga helyett

levelet küld -, és nem jelenik meg Cingár Róbert

szabó, aki betegségére hivatkozva táviratban

menti ki magát. Eddig tart a koncepció, és itt

kezdődik a színház: a két szint mesterien

komponált, az álmok átkopírozódásaiból

ismerős, szemgyönyörködtető képekben siklik

egymásba. Manó - akit Oberon láthatatlan

pókfonálon rángatva indít útnak - fehér

selyemköpenyt ad a szedett-vedett gönceik-

ben ágáló mesteremberekre (jelmez: Papp

János), és máris Titánia mellé varázsolta a

bumfordi színjátszókat, akik számára az

átváltozás cso-

megelégelve Brook rendezése és Kott értelme-

zése „visszahelyezte jogaiba a hímvesszőt", ak-

kor most Csányi korlátlan hatalommal ruházta

fel.) Ekként meredezik a két szembelökött hinta

egyikén is, míg a másikon Titánia remeg a vágy-

tól. (A jelenet a Csányi-előadás legfontosabb ha-

zai előzményének, az Arvisura Szentivánéji
álomjának hintás aktusát idézi.)

Megnyugvást hozhatna az athéni szerelme-

seknek, ha elhihetnék, hogy csak rossz álom

volt, ami történt. A bizonyosság azonban végleg

oda, kitörő öröm helyett bizonytalan félmosolyok,

félbemaradt mozdulatok, kérdő tekintetek. Most

ez van? Most ez van? Biztos? És biztos, hogy

így a jó? Itt válnak igazán hasonlóvá, akár

felcserélhetővé a két pár tagjai: Murányi Tünde

addig elszánt, robbanékony Hermiája és Vasvári

Emese ordítozva követelőző, makacsul szóno-

koló Helénája, meg a mindvégig tehetetlenül

sodródó Lysander (Szakács Tibor) és a mindig

vesztes Demetrius (Magyar Attila). Kulka János

Theseusa és Udvaros Dorottya Hippolytája is bi-

zonytalanul méregeti egymást. Lesz, ami lesz

hangulatban készülnek a kézfogóra, amit The-

seus, miután harci zsákmányként hazaszállíttatta

az amazonkirálynőt, hasonló fádsággal jelen-tett

be. Mint Oberon és Titánia veszekedtek, in-

cselkedtek, csapdát állítottak és csapdába estek.

Theseusként és Hippolytaként csendes be-

letörődéssel adják meg magukat a szokásnak:

győztes és legyőzött frigyre lép. De amikor az ud-

vari ünnnepélyen Kurthából előtör a Szamár, és

Hippolytában Titániát meglátva égnek rúgja lá-

bait, nem fér hozzá kétség: Manó köztünk van,

és gondoskodik róla, hogy sohase tudhassuk

pontosan: kik is vagyunk, hol is vagyunk.
A végső kép: az égi-földi népség - ki ki mellé

keveredik éppen - lassú, alig mozduló léptekkel
táncba foga tündérvilágszínű, hideglila fényben.
Csodák pedig nincsenek.

Mégis valami boldogságfélét érzünk. Ritkán

árad a színpadról ilyen intenzitással, hogy itt ér-

tem, a nézőért (következésképp velem, a néző-

vel) történnek meg dolgok. Ritkán látni, hogy a

játék ekkora örömet okoz a játszóknak, hogy az

előadás - a keserű komédián keresztül is - a

minden létezés mélyén ott rejlő örömérzést su-

gározza. Örömszínház, Csányi módra (ahogyan

az volt már a két évvel ezelőtti etűd, A játék is).

Fel kell ülni tehát a hintákra. Mert hogy a néző itt

nem a zsöllyékben, hanem vastag köteleken alá-

lógó deszkákon kap helyet. Mi vagyunk a Szent

Iván éji erdő fái, bokrai, látható és láthatatlan la-

kói. A hintára mászás először remek hangulatot

teremt, a szokatlan pozíció azután izgalmasan új

nézői perspektívát is kínál. (Egyúttal feloldja a

„jelen is vagyok, útban is vagyok" kamara-elő-

adásokon gyakori érzését.) Végül az üres tér fö-

lött himbálódzó deszkák - Titánia és a Szamár

hintájának összelengetése nyomán - metafori-

dája addig tart, amíg Manó le nem veszi róluk a

köpenyt. Máskor a szerelmesekhez simulva, ér-

zékeiket felkorbácsolva átprogramozza érzel-

meiket, és hasonlóan heves remegések köze-

pette bűvöli szamárrá Kurthát. Kaján képpel cér-

nát feszít négy gerenda köré, szoros testközelbe

zárva a bennrekedteket. (Nemrégiben Kaszás a

Vízkereszt Bohócaként saját magát kerítette el

egy zsineggel, különállását jelezve az összeku-

szálódott viszonyok közepette.) Kaszás Gergő

gumitestű, gumiarcú, macskaléptű, ötletekből és

energiából kifogyhatatlan Manó. Jéghideg tekin-

tettel fogadja Oberon utasításait, amelyeket bűv-

ereje mindenhatóságának tudatában hajt végre.

Semmi sincs ebben a Manóban a kedves, mulat-

ságos csibészből. Felbukkanása fenyegető;

ténykedése félelmet keltő játék vágyakkal és

szorongásokkal. Akit átemel a tündérvilágba, azt

visszarántja a földre. Másokat siet megleckéz-

tetni, kinevettetni, van, akit magányra kárhoztat,

van, akiben gyanakvást vagy gyűlöletet ébreszt,

és sosem lehetünk biztosak benne, hogy hajlan-

dó lesz a viszontvarázslatra is. Szelleme mindig

és mindenhol jelen van: testek gabalyodnak

egybe, karok fonnak át idegen testeket, a

láthatatlan világ figurái egy-egy pillanatra evilági

alakokhoz simulnak. Az érzékek birodalma ez,

ahol az agy még arra is esélytelen, hogy az

események krónikásául szegődjön ,,...az ember

esze is tótágast áll (...). Szamár, aki megpróbálja

megfejteni azt az álmot" - mondja Kurtha, akinek

az imént még egyáltalán nem az esze állt

tótágast: a Szamár - fején-vállán támaszkodva,

lábait magasba meresztve - óriás falloszként

bűvölte el Titániát. (Ha a Shakespeare-t

elfinomkodó színjátszást
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kus hangsúlyokat is kapnak: a hinta Manó játék-
szere, ha meglöki, akaratától független erőknek
szolgáltatja ki a rajta ülőt. (A szellemes
térkiképzés is a rendező munkája.)

Másszon föl a hintákra, aki szereti, fontosnak
gondolja a színházat. És feltétlenül másszon fel
az is, aki éppen ráunt a „létező színházra". Hogy
újra kedvet kapjon hozzá.

jraolvasom a Wyspiański-darabot, mielőtt
hozzáfognék kritikailag elemezni a szol-
noki Szigligeti Színház előadását, melyet a
vezető rendező, Zsótér Sándor állított

színpadra. Nem túlzóak a fordító, Spiró
György szuperlatívuszai, melyekkel a művet for-
dításkötete utószavában méltatja, és dicséretes
színházcsinálói vállalkozás részéről, hogy igaz-
gatóként a szolnoki színház műsorára tűzte ezt a
merész és szokatlan művet. De ahogy olvasom a
darabot, egyre-másra az a benyomásom támad:
„Nahát - ezt a jelenetet nem is láttam!" Kihúzta
volna Zsótér (joga van hozzá)? Vagy elaludtam
véletlenül (nem szoktam színházban; ráadásul
az előadás nemis adott rá okot)? Mert ha valamit
a bemutatott mű erényeként igazán felemlíthe-
tünk, éppen az, hogy nem unalmas egyetlen pil-
lanatra sem. Ugyanakkor azt sem állítanám,
hogy izgalmas avagy érdekes. Egy színházi elő-
adás kizárólag akkor, pontosabban attól érdekes
a számomra, ami a színészekben és a színészek
között történik. A szolnoki stáb játéka bővelkedik
ugyan artistamutatványokban - a színészi tör-
ténésekkel azonban szinte teljesen adósunk
marad.

A Szigligeti Színház „műforradalmi felvonu-
lásnak" titulálja előadása műfaját. Forgatom a
kötetet, sehol nem találom ezt a megjelölést;
Wyspiański „drámai jeleneteknek" szánta mű-
vét. A színház műfaji definíciója tehát mintegy
eleve kifogja a szelet a vitorlából: ha felvonulást
kínálnak nekünk és nem jeleneteket, ne is állít-
sunk az előadás elé olyan mércét, mellyel a
szín-padi szituációk megmérethetnek.

Tehát műforradalomra vagyunk hivatalosak.
A Menyegző szerzője a Novemberi éj esemé-

nyeit, előbbi művéhez hasonlóan, egyetlen éj-
szakába tömöríti. Az 1830-31-es lengyel felke-
lés és szabadságharc történetét tárja elénk kitö-
résének éjszakáján, november 29-én, s ahogyan

Shakespeare: Szentivánéji álom (Csányi János elő-
adása a Merlin Színházban)
Fordította, a díszletet tervezte és rendezte: Csányi
János. Jelmez: Papp János. Zene: Faragó Béla.
Koreográfia: Goda Gábor, Mándy Ildikó.
Szereplők: Kulka János, Udvaros Dorottya, Kaszás
Gergő, Szakács Tibor, Murányi Tünde, Magyar Attila,
Vasvári Emese, Mucsi Zoltán, Szabó Győző, Gazdag
Tibor. Scherer Péter. Tóth József.

a Menyegzőszereplői előtt megjelennek a
tudatalattijukban élő szellemek, itt is szellemek
lépnek színre, csakhogy ezek nem a
„lengyelség" képviselői, hanem az európai
kultúráé, az egyik legnagyobb közös mítoszé: a
görög mitológiáé. Istenek és félistenek öltenek
emberalakot, s tulajdonképpen ők irányítják az
éjszaka harci eseményeinek s egyszersmind a
felkelés teljes történetének a kimenetelét. Nem
légből kapott a „darabba rángatásuk": a játék
legfőbb helyszíne a var-sói Lażienki-park a
benne lévő palotával, ahol mitologikus alakok
neoklasszicista szobrai

Gombos Judit (Koré) és Horváth Lajos Ottó
(Nagyherceg)

állnak. Azzal, hogy Wyspiański az európai köz-
kincs, a görög mitológia szemszögéből láttat egy
lengyel ügyet, bizonyos távolságtartásra készteti
a nézőt. Ezen az úton lép még tovább Zsótér,
amikor műforradalomnak nevezi rendezését,
mintegy sugallva; nem kell mellre szívni ezúttal
még az árulásokat sem, melyek köztudomású-
lag minden forradalom velejárói, hiszen most
csupán egy nem !igazi forradalomnak leszünk a
szemtanúi. A rendezőt, úgy tetszik, megragadta
az az életrajzi információ, miszerint Wyspiański
lelkesedett a Gesamtkunst eszméjéért, illetve a
wagneri operáért, s ha nem csupán a festészet-
nek lett volna mestere, hanem a zenének is, úgy
legszívesebben operákat komponált volna. Így
azonban be kellett érnie azzal a tudattal, hogy
művei akár operalibrettónak is beillenének. S
mintha Zsótér is ilyesminek tekintette volna a len-
gyel színpadi költő alkotását: alkalmas eszköz-
nek, hogy segítségével megfogalmazza a maga
műforradalom-látomását. Térkompozícióba,
színek viszonyába álmodta bele a Wyspiański-
mű költészetét. Valóban: a látvány, a látomás,
Ambrus Mária m. v. színpadképe és Csík György
ruhái az előadás legszerencsésebb alkotóele-
mei. Az amfiteátrumszerű, félkör alakú lépcső-
sor a belevágott kijáratokkal és négyzet alakú
ablaknyílásokkal egyaránt alkalmasnak bizonyul
a palotán kívüli és palotán belüli cselekmény le-
bonyolítására, és éppúgy hiteles helyszíne a
szatírok színjátékának (színház a színházban: a
vissza-visszatérő jelenetek során a félig kecske-
szerű, félig emberi lények parodizálják a hősö-
ket, sőt Goethe Faustjának első részét is), mint
ahogyan stílszerű környezetet teremt a vitorlás-
csónakot jelképező, isteneket föl-alá szállító lift
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