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festői díszletet, de nem jól funkcionáló, illetve
rosszul használt teret hozott létre.

Amit a dramaturg és a tervező nem oldott meg,
azt a rendezőnek nagyon nehéz korrigálni. Ha
pedig a három egy személy, szinte reménytelen
vállalkozás. A stúdiótér nagyjából megszabja a
játékmódot is, hiszen a kicsi helyszín nemigen
engedi meg a széles teátrális gesztusokat, a sza-
valást stb. Ugyanakkor civillé sem lehet válni. A
nyíregyházi színészek sokat játszottak és
játszanak stúdiókörülmények között, tehát aligha
hihető, hogy őbennük van a hiba, ha az előadás
színészileg csupán vázlatos. Nem alakulnak ki
szituációk, a szereplők jobbára a regény epikus
szövegét mesélik el, nem születnek jól körülha-
tárolt jellemek, éppen ezért a színészek legtöbbje
a bevált színpadi eszközök, az általános színját-
szás biztonságába menekül. Ez még Kerekes
Lászlóra is igaz, aki a főszerepet, Mihályt alakítja,
de magára marad.

Mégis hat az előadás. A titok nyitja: Szerb
Antal. A közönség történetet akar látni, s itt még-
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aktualitás érvényre juttatásá
napos beszédtémák, divato
mezték az idei évad bemuta
lág manipulációi Dürrenmat
szatírájában; az idegengyűlöl
kalmár című Shakespeare-sz
vesztitizmus, homoszexualitá
meg könnyedén a Van, aki
változata, melynek napi frisses
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első Shakespeare-rendezéséül, s hírlik, hogy an-
ti- és filoszemita visszhangja egyaránt volta bemu-
tatónak. Pedig Telihay rendezése nem a zsidókér-
déssel foglalkozik, az előadás nem a fajgyűlölet napi
vezércikk szintű megközelítését kínálja.

Menczel Róbert komor színpadképe egybe-
mossa a különböző helyszíneket, a romantikus
Belmont és az üzleties Velence eredetileg elütő
színeit: a lagúnák vizére kis szigetként úszik be - a
hatvanas-hetvenes évek „fehér telefonos" film-
jeinek dizájnjával - Belmont. A két világ egyne-
művé válik, hiszen itt is, ott is pénz és érzelem,
üzlet és szerelem körüli kockázatvállalás áll a
középpontban. Érzelem és érdek patikamérlegén
egyensúlyoznak a fiatalok - úgy látszik, nem is
rosszul, ám végül mégsem sikerül kitörniük a zárt
világok szorításából. A sérelmek és megtorlások
láncreakciójára épülő játék ugyanis a kitörési
kísérletek kudarcáról is szól: itt mindenki
menekül. Bassanio az Antonióval való viszonyból,
Shylock és lánya a gettólétből, Portia az atyai
végrendelkezés béklyójából, az aranyifjak a kira-
katvárosból, Velencéből szabadulnának. A fiata-
lok üldözési jelenetével, a meghajszolt Antonio
kifulladásával indul az előadás, s az útkeresés, a
beszorítottság képei végigvonulnak a játékon.
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utcai intézményt
a Mai Naphoz

ben. A szokatlan
a színház meghatá-
get, naprakészséget
k, Verebes nyíregy-
tosságúnak tartja az
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tóit: a pénzügyi alvi-
t Ötödik Frank című
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témákhoz nem a
ették elő; ritkán ját-
vek alkották az évad
nyeket nézve - kü-

lönösen egy vidéki színház esetében -
mindenképpen elismerésre méltó, még ha a
produkciók többségére jellemző fiatalos,
lendületes csapat-játék nem hozott is létre
minden esetben minőségi produkciót...

Velencei yuppie-k

A shakespeare-i életmű egyetlen kényes darabja
A velencei kalmár. Shylock, a zsidó uzsorás fő-
szereplővé növesztett, ellentmondásos epizódja
némileg vakvágányra futtatta a dráma valódi
problematikáját, amelynek elemzése helyett a ta-
nulmányírók, rendezők többsége leginkább azt
vizsgálja, hogy antiszemita-e a darab, s ha igen,
akkor miért nem... Nálunk a Nemzeti Színház
1986-os felújításáig tiltott műnek számított, majd
az azt követő év két vidéki - kecskeméti és pécsi
- előadása után megcsappant az érdeklődés a
darab iránt; a kilencvenes évek Közép-
Európájának politikai széláramlatai ismét
kellemetlenné tették műsorra tűzését. Telihay Pé-
ter most mégis A velencei kalmárt választotta

Csakhogy nincs hová menekülni: a holdfényes
Belmont hamis idillje helyett a ráébredések, esz-
mélések keserűsége vára fiatalokra is. A színpa-
dot borító vizen a közlekedést segítő, kis alkalmi
hidacskákat az előadás végére lassan felszedik -
egyszerű, de hatásos metaforája ez nemcsak az
élettér beszűkülésének, az együttélés, a kapcso-
latteremtés ellehetetlenülésének is.

Gazsó György Shylock-alakítása szakít a ko-
rábbi szélsőséges, egyoldalú értelmezésekkel,
amelyek leginkább vagy torz, ördögi figurának,
vagy tragikusan fenséges hősnek, netán
„népszínműzsidónak" mutatják az uzsorás alak-
ját. Gazsó - Vas István értelmezéséhez igazodva -
bigottan puritán férfit, szigorú, fegyelmezett
jellemet formál, aki kénytelen visszafogni érzése-
it, hiszen bármikor a velencei maffiózók pogrom-
jának áldozatává válhat. Amikor azonban úgy
érzi, hogy a jog mellette áll, leplezetlenül felszínre
tör benne a megalázottságából fakadó gyűlölet

Ellenfele, Antonio szerepét nemcsak a „nemis
tudom, mért vagyok szomorú" soraira, hanem a
Shylockot nyíltan gyalázó - „Kutya vagy - mon-
danám most is örömmel / S megrúgnálak, leköp-
nélek megint" - szitkozódására is alapozza Dóczy
Péter. Antonio indulatos, vad férfiember kellemes
világfi helyett, akit ugyanúgy a szenvedélyesség
jellemez, minta befelé forduló, mély lelki életet élő
zsidót. A határtalan szenvedély emeli ki kettősüket
a velencei összképből. Shylockot nem vallása,
Antoniót nem homoerotikus vonzalma teszi
idegenné, hanem erőteljes érzelmi indíttatásuk,
amellyel nem tudnak mit kezdeni a heves, de
felszínes - a színház stúdiósai által harsány
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A velencei kalmárban

lendülettel játszott -, mai yuppie-kat formázó
fiatalok. A gyakorlatias, célratörően kalkuláló új
generáció kíméletlenül elveszejti a két középkorú
férfit. (Ezzel a szállal érdekesen kapcsolódik az
előadás Telihay Péter miskolci Stuart Mária-ren-
dezéséhez: ott két szenvedélyes asszony vált a
napjaink fiatal elitjéről mintázott pragmatista
főúri csoportosulások áldozatává.)

Hat színésznő keres egy darabot

Ugyancsak Telihay Péter rendezésében mutatták
be a Krúdy Kamaraszínpadon Robert Harling
Acélmagnóliák című művét, amelyet a plakátok
- szezonvégi fáradtság? - Robert Harley darab-
jaként hirdetnek a színtelen Ismerősök címen. A

darab egy amerikai kisváros fodrászszalonjának
mindennapjain keresztül kínálja a női sorsok köz-
helyeit: adott egy meglehetősen érdektelen tu-
lajdonosnő, egy hányatott sorsú alkalmazott és
négy vendég. Az ő frizuraváltásaiknak, sütemé-
nyes receptjeiknek, pletykálkodásaiknak és „böl-
cselkedéseiknek" kellene mindennapi életigazsá-
gokat, hétköznapi életfilozófiát közvetíteniök.

Nyíregyházán életképnek titulálják a darabot.
Jó lenne tudni, mégis kinek az életképe?! Ebből
az alapanyagból Herbert Ross, a Játszd újra,
Sam! rendezője sem tudott hiteles zsánerképet
forgatni a színdarab filmváltozatában, pedig ő
egy kisvároskát mozgósítva megjelentet min-
dent, amiről a színpadon csak fecsegnek. Harling
darabjában nincs benne Louisiana, s nem lehet
benne Nyíregyháza sem -- még ha a rendezés él
is azzal az adottsággal, hogy a stúdió üvegfala a
nyíregyházi utcára néz, s a szereplők a szabad ég
alól sétálnak be a színre. Itt ugyanis csak színházi
közhelyek sorjáznak, azok is rosszul, egy gyenge
szappanopera színvonalán. Minden előre kiszá-

mítható, a szerkezet döcögős, a stílus lapos. A
nehézkesen előkészített poénok közül tízből
egyen, ha lehet egy aprót kaccantani. Ebből a
szövegkönyvből hiányzik még az is, amitől egy
bulvárdarab szórakoztató lehet.

A rendező korrekten levezényli a darabot, ke-
rüli a harsány vígjátékiságot, visszafogja a ku-
lisszahasogató érzelmességet, kellemes amerikai
zeneszámokat forgat le. De a visszafogott
életképiséghez jobb szöveg és több apró játéköt-
let kellene, valamint erőteljesebb atmoszférát
teremtő díszlet. Mira János játékterén inkább
csak a koncepció érződik. A szedett-vedett be-
rendezés jelzi a vállalkozás családi jellegét, a
lassú, de biztos fellendülést, de ahhoz nem elég
hangulatos, hogy kétfelvonásnyi időt kellemesen
elücsörögjünk benne.

A hat színésznő - akinek csupán fellépésre
kínál alkalmat a darab, játéklehetőségről, pláne
szerepről nem beszélnék - kellemes összjáték
keretében teremti meg a hétköznapinak látszó
társalgási stílust. Egyedül Réti Szilvia (Truvy)
alakítása csúszik hamisságba olyankor, amikor a
színésznő nagy nyomatékkal próbálja jelezni,
hogy a szerepében hova szánt poént a szerző.
Markáns Szabó Tünde kedélyes Clairee-je, pon-
tos Szabó Márta szolid Anelle-je. Rokonszenves
a cukorbeteg lány szerepében pasztellszíneket
alkalmazó Gosztola Adél. Jó arányérzékkel oldja
jelenetről jelenetre Valery zsémbességét Csoma
Judit, de a ziccerszerepben rejlő lehetőségeket
nem használja ki kellőképpen. A legjobb Zubor
Ágnes Emily szerepében. Ő is csak egy-két vo-
nással vázolja fel az anya alakját, de ezt olyan
természetességgel, stílusérzékkel teszi, hogy az
övé a leghitelesebb, legizgalmasabb alakítás -
már amennyire az izgalmas jelzőt e darab és
előadás kapcsán használni lehet.

Ez mára (szezon)vég!

Amíg a stúdióban a hétköznapi Amerika unalmát
próbálják megidézni, addig a nagyszínpadon
Amerika annál hangosabb korszakával, a legen-
dás húszas évekkel - szesztilalom, dzsesszkor-
szak, gengsztervilág - játszanak el. Zenés évad-
záró bolondozásban forgatják ki a Van, aki forrón
szereti című filmvígjátékot Verebes István rende-
zésében, Senki sem tökéletes, avagy Nincs, aki
hűvösen szereti címen. Az előadás elején levetítik
a film főcímét, majd az első képsorok alatt bein-
dul a forgó, s az addig csendben figyelő társulat
hátat fordít a vetítővászonnak - kifejező kép (az
egyetlen az előadásban). Ez legalább pontosan
jelzi, hogyan viszonyulnak Billy Wilder film-
remekéhez az alkotók, akik az 1959-ben készült
bohózat stílusának, hangulatának megidézése
helyett napjaink egyik divatos filmirányzatának
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kifordításával próbálkoznak. Míg a Dick Tracy, a
Batman vagy a Maszkcímű film készítői klasszikus
képregények, rajzfilmek „megelevenítésével"
kísérleteztek, addig a nyíregyháziak a Wilder-film
„rajzfilmesítésére" vállalkoztak, a Cartoon Network
stílusát és szellemiségét követve. Az előadás
William Hannah és Joseph Barbera munkáinak
stílusparódiáját kínálja - sajnos, Romhányi József
zseniális magyar szövegei nélkül. Érdekes szkeccs
születhetett volna, ha nem iskolai diák-színjátszók
színvonalán valósul meg az ötlet.

A díszlet- és jelmeztervező Gyarmathy Ágnes
nem tudta megteremteni a kétdimenziós világ
képiségét. A farostlemezekből kivágott díszlet-
elemek és kellékek alkalmazása nem lép túl a
jelzésszinten: szellemesség helyett szegényes-
séget sugall. Az első felvonás nem szól többről,
mint hogy milyen gyorsan tudja a társulat átdísz-
letezni a színt és közben lepörgetni a sztorit. A
rohanó játék érezhetően abból indul ki, hogy a
filmet úgyis mindenki ismeri. S mivel Verebes
tudja, hogy a női ruhába öltöztetett férfiak látvá-
nya önmagában is elég ahhoz, hogy a közönség
dőljön a nevetéstől, sem ő, sem a két főszereplő,
Megyeri Zoltán (Dzso) és Bede-Fazekas Szabolcs
(Dzseri) nem fárasztja magát azzal, hogy a darab e
meghatározó humorforrását ki is dolgozza. Végül
is „igazuk van": a nézők már azon is remekül
szórakoznak, hogy az egyik jelenetben a nyílt
színen öltöztetik női jelmezébe Bede-Fazekast, aki
köszönetképpen táncol egyet az öltöztető nénivel.

Az 1920-as évek hangulatához népszerű
dzsesszmelódiákat, esetleg amerikai filmsláge-
reket várnánk. Kazár Pál zenei vezető azonban a
színpadi világgal nem szervesülő dalokat váloga-

tott az elmúlt hónapok magyar slágerlistájáról.
Fejfájdító hangerővel szól a Pa-Dö-Dö-től a Fáj a
fejem, a Republictól a Szállj el, kismadár!,
Demjéntől a Szerelemvonat, de nem maradhat ki
Szulák Andrea, a Happy Gang, a Tátrai Band
egy-egy sikerdala sem. Nagy György úgynevezett
koreográfiája egy hétköznapi házibulin sem
keltene feltűnést. A közönség mindenesetre tom-
bol az örömtől, hogy a kereskedelmi rádiókban
naponta többször lejátszott számokat még a
színházban is meghallgathatja, és csöppet sem
zavarja, hogy a színészek még a hazai popsztárok
teljesítményét sem közelítik meg. A társulat ön-

Bede-Fazekas Szabolcs (Dzseri) és Gazsó
György (Oszgud) a Senki sem tökéletes című
darabban (Csutkai Csaba felvételei)

feledt lelkesedéssel énekli, táncolja, játssza végig
az előadást. Láthatóan örülnek, hogy munka köz-
ben még dizsizhetnek is, ráadásul a rendező
minden ötletüket bevette az előadásba, ami a
próbán csak eszükbe jutott.

„A rosszul elnevezett szórakoztató színház mára
Magyarországon igénytelen és slampos haknivá
aljasult" - írta e lap hasábjain egy évvel korábban
Verebes István. Kár, hogy állítását most saját
rendezéssel támasztotta alá.
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