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Kisvárosban a színházi struktúra is egyszerűbb:
van a nagyszínház az öregeknek és az
iskolásoknak, és van a stúdió a kamaszoknak meg
a fiataloknak. A szatmári (romániai fekvése miatt
„északinak" nevezett) színházban a játékszíni
bemutatók kezdenek kinőni a városból: egyre több
vendég és végzős vagy fiatal rendező fordul meg itt,
Pintert, Caragialét, Strindberget játszanak, és már
nemcsak gimnazisták ülnek a kis nézőtéren. Az
idei évadot Strindberg-átirat (a Haláltánc nyomán
készült Ezüstlakodalom) nyitotta a stúdióban, a
még főiskolás Tóth Miklós rendezésében. A
nagyszínpadi bemutatót kolozsvári vendég,
Kövesdy István rendezte; ő Schiller Ármány és
szerelmet választotta.

Megannyi ármány és valami
szerelem

Hogy a tragédiát a hatalomnak a magánéletekben
való vájkálása avagy görögösen sorsszerű félreér-
tések okozzák? Mindenesetre van itt egy rendszer,
amelyben nagy a rend, rengeteg a szemét, amúgy
meg igen jól működik. Annyira, hogy maga alá gyűri
működtetőit, szerelmeket, családokat trancsíroz
fel, hullákat gyárt.

Kövesdy Istvánnak nem annyira Schiller-olvasa-
ta vagy romantikaképe van, mint inkább probléma-
érzékenysége. A problémát állítja színpadra, a
probémát rendezi meg, annak kisebb konfliktusbéli
elágazásaival együtt. Es ez a probléma, rendezői
felfogása szerint, független tértől-időtől, korszerű,
aktuális. Mármint abban az értelemben, hogy amit
régebben esetleg „ármánynak" hívtak, az ma „ha-
talommal való visszaélés" vagy „parazitizmus" né-
ven létezne.

Ez a tér-idő függetlenség jelmezben és a kisebb
térblokkok berendezésében merő puritanizmust,
diszkrét semmitmondást jelent. A sima, egyszínű,
szabásukban is jelzésszerű viseletek minden rész-
letezés vagy célzatosság nékül utalnak a kor kör-
nyékére, de leginkább kerülnek minden feltűnést.
Az emeletes díszletrendszernek viszont kulcsszere-
pe van. Keresztmetszetszerűsége (felső szint: mi-
niszteri iroda; alsó szint: Millerék háza stb.) látha-
tóvá teszi azokat a bizonyos rejtett rugókat, az
események szimultán történéseit, elképzelt folyta-

tódásait, s leképezi a hatalom struktúráit: hogyan
fogalmazza Wurm az ördögi levelet, míg a mi-
niszter Kalbot győzködi; hogyan zajlanak a kackiás
őrségváltások; hogyan lődörögnek mindenütt a
miniszteri spiclik; hogyan intézi el a Lady
komornája, hogy a magát elszóló lakájt távozása
után lefogják a katonák. Persze a jelentésgazdag
díszletnek (Damokos Csaba) módfelett prakti-
kusnak is kell lennie, hiszen a helyszín nem
felvonásonként, hanem jelenetenként változik.
Valakinek ki is terjed rá a figyelme, hogy a
hosszadalmas átrendezések némelyikét úgy
koreografálja meg, hogy ezek a történet kis
közjátékainak tűnjenek: van, amikor valóságos
katonai hadműve-letet látunk, dobpergéssel kísért
őrségváltást; más-kor a Lady pénzéhes szolgái
„hordják szét" az ott-maradt bútorokat. Mindezekkel
együtt és ellenére a díszletnek két észrevehető
hátránya is van. Egyrészt látványnak meglehetősen
ronda; a felosztottság miatt pedig egyes jelenetek
tere túlságo-
san beszűkül, ami lehetőségeiknek is
korlátot szab. A díszlet ekként típus-
mozgásokat és egyforma sétaútvo-
nalakat kényszerít a szereplőkre, például
a fiatalokra.

A koncepció tehát, paradox módon,
úgy korszerűsít, hogy egyszerűsít; el-
vesz, kivon, hogy átélhető, követhető
struktúrával álljon elő. Az időközben eltelt
kétszáztizenkét esztendővel és a mai
átlagnézővel számolva, a darabot
általában szövegváltoztatásokkal szokták
követhetőbbé tenni. Ebben az eset-ben
ez újabb rövidítésekkel jár, amelyek nem
is a szöveg jelentését, hanem
jelentőségét tompítják. Igy tényleg
minden érthetőbb, egyszersmind ke-
vésbé schilleri: kimarad néhány azok
közül a borzasztó retorikai gomolygások
közül, amelyek a lefuttatott kör-mondatok
után végül mégis elnyerik értelmüket, és
amelyeket valójában előadni is átkozottul
nehéz. A szöveg ilyetén kezelése
emblematikus: a ki-operált, elhanyagolt
összetevőket sem-mi nem ellensúlyozza,
a lappangó hiányérzetet semmi nem
szünteti meg.

Miller Lujza (Gál Ágnes) és Ferdinand
von Walter (Lőrincz András Ernő)

megformálását Kövesdy két, idén végzett és
Szatmárra szerződött fiatal színészre bízza. Kár,
hogy nem porolják le a kétszázéves szerelmeseket,
hanem inkább azok világirodalmi múzeumból való
származását igazolják. Tétova szövegkezelésükkel,
szavalásukkal akaratlanul is el-távolítják maguktól a
szerepet pedig ezek a figurák folyamatosan
elmondják gondolataikat az érzelmeikről,
indíttatásaik érthetőek, reakcióik átélhetők,
mondhatni: világos képletek. Es mivel az előadás
sem akar különösebben „alányúlni" Schillernek,
adott lenne a beleéléses módszer felszabadult, akár
merész, ifjontian deszkarengető művelése. Igy
azonban Ferdinandnak csak délceg termete, fehér
pantallója dobogtatja meg a női szíveket, a deszka
csak olyankor „reng", amikor ugrálva közlekedik az
emelet és Lujzáék háza között - játékával nem tudja
feledtetni, hogy ő valójában ifjú színész, és nem
halálosan szerelmes őrnagy. Riadt szemű Lujzája
sápadt, remegő, de inkább tűnik betegesen
érzékenynek vagy étvágytalannak, semmint
önemésztő szerelmesnek, noha ez nem az a
naivaszerep, amely-ben ne lenne mit domborítani.
Schiller Lujzája meglehetősen intelligens is, amellett
hogy érzelemgazdag, és fiatalsága ellenére néha
meglepő-

Czintos József (Miller) és Rappert Gábor
(Wurm)
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Lőrincz András Ernő (Ferdinand), Boér Ferenc
(Kancellár) és Gál Ágnes (Lujza)

en bölcs és belátó - persze Schiller beszél belőle.
Egyszóval: nem hülye. Nem liba. Szerepe
fejlődés: van eleje, közepe meg vége, jelenése
van minden fontosabb szereplővel: apjával,
Ferdinanddal, a miniszterrel, a Ladyvel,
Wurmmal. A romantikus hősnő sémáján belül i s
van benne egy kis izgalmas szokatlanság. A mi
Lujzánk viszont állandóan szorong, első
pillanattól fél valamitől, összehúzza magát, és
ez a mozdulata vissza-visszatér; így állandósul
egyfajta disszonancia, zavar a között az alak között,
aki a színpadon látható, és a között, akinek a
szavait mondja.

A Wurm-miniszter páros a ravaszság és a
hatalom klasszikus szövetsége: Wurm (Rappert
Gábor) egy pszichológus lélekbe látásával találja
meg a legsötétebb zsákutcát, amelyikbe a fiata-
lokat be lehet csalogatni (közben ő maga féreg,
patkány, csúszómászó stb.), míg a végrehajtás
joga és hatalma a miniszter kezében van. Rappert
ismeri Wurmot, látni, hogy ismerős számára ez
a típus, de nem fektet bele túl sok energiát, hogy
a maga teljességében leleplezze, gátlástalanul
ellenszenvessé tegye a parazita és kissé kéjsóvár
magántitkárt.

Boér Ferenc (akit Kövesdy most Kolozsvárról
hívott meg, de aki régebben a szatmári társulat
meghatározó tagja volt) von Walter szerepében
nem csak szereposztási bravúr. Czintos Millerje
mellett övé az a másik szerepmegoldás, amelyik
a leghelyénvalóbb az előadásban, és a leginkább
beleillik a Kövesdy-féle elképzeléshez tartozó já-
tékstílusba. Boér magabiztos profizmussal hasz-
nálja hangszín-, gesztus- és modorarzenálját,
szadista minisztere mindvégig élvezetesen ellen-

szenves, az utolsó jeleneteben pedig egyetlen
pillanat alatt törik össze, bánja meg az egészet,
és hullat igazi könnyeket. Czintos is nagyon pon-
tosan formálja meg Millert, időnként jól is érzi
magát annak bőrében. Bár a vaskosságot helyen-
ként a közönségességig fokozza, ijesztő átéléssel
káromkodik, közben mégis nyilvánvalóvá teszi,
hogy valójában akkora szíve van, mint egy ele-
fántnak. Mellette nehéz Millernének lenni (Méhes
Kati), már csak azért is, mert ez amolyan
ráadás-szerep, hiszen a Miller családból igazán
az apa-lány kapcsolat van reflektorfényben. (A
szatmári előadásban azonban nagyobb szerep jut
az anyának azáltal, hogy bekerül az utolsó előtti
jelenet Miller és lánya közt folyó
beszélgetésébe, meg-osztozva Miller
szövegén.)

Érdekes Fülöp Zoltán von Kalbja, aki nem a
szokványos rizsporos rokokó ripők egy az egyben,
hanem mérsékeltebb, enyhén ütődött különc. Fü-
löp takarékoskodik a figura excentrizmusával, ki-ki-
emeli egy-egy bogarát, tikkjét, bolondériáját;
tudatában van annak, hogy az ő von Kalbja Miller
mellett a másik „csipet humor" a receptben.

Szép, érzékeny, őszinte és boldogtalan Lady
Milfordja van a történetnek Lőrincz Ágnes sze-
mélyében; az összhatást első jelenésében csak
egy furcsa, bizarrul fodros fésülködőköpeny za-
varja, amelyben elég nehéz méltóságteljesnek
mutatkoznia.

A produkció zeneileg rendezett (hála Manffrédi
Annamáriának); Millerék szobájában hatalmas
cselló, Czintos is, Gál Ágnes is megtanult játszani
rajta néhány ütemnyit, és a komor csellómuzsika
gyakran visszhangzik az egyes jelenetekben.

Hiába vannak azonban a kontúros háttérsze-
repek, mind az öt felvonást ők sem tudják meg-
menteni, tekintve, hogy a fiataloknak csak formá-
lisan sikerül a nagyjelenetek lábra állítása.

„ K á r t y á z u n k ? "

A szobának feketék a falai, feketék a bútorok is: a
zongora, az asztal, a pamlag, az italszekrény, a
székek. Az asztalnál ülő nő ugyan túl van már a
legszebb évein, de vonásai finomak, tartása
egyenes. Három ujjal fog meg egy-egy kártyala-
pot, hosszú percekig koppantgatja az asztallap-
hoz, mielőtt elhelyezné az előtte fekvő három sor
egyikébe. A pamlagon pofaszakállas, bagolysze-
rű, a nőnél jóval idősebb katonaruhás férfi ül.
Mindketten derékig takaróba csavarva. Kinn ősz
lehet, mulatság zajfoszlányait hozza a szél.

Ezt eddig Dumas vagy Flaubert is így képzelné,
ennek a Haláltáncból készült munkának a címe -
Ezüstlakodalom -fölé azonban Strindberg neve van
írva; garanciájául annak, hogy ez a századfordulós
zsánerképnyugalom itt megtévesztően álságos.

Álbeszélgetés kezdődik, olyan, amely itt minden-
napos lehet, és oly módon, hogy a szemérmetlen
gonoszkodás, a gátlástalan bornírtság és az unalom
intenzív-intim áradásától a nézőnek az fordulhat
meg a fejében, hogy ő itt most jogtalanul voye-
urködik. Hétköznapi léptékekben és tárgyilagos-
ságal tárul fel egy sokéves kapcsolat, amely a rot-
hadás meglehetősen előrehaladott fázisában van.
Eleinte mindebből csak az unottság látszik, aztán az
alattomos aljasság is-az igazi pokol a másik ember
maga. Nevezetesen: a tevékeny, önmegvalósító
életet élő férfi és a hivatástalan nő, akinek, bár
színésznőnek indult, csak anyaszerep jutott. A
klasszikus polgári házasságot kapjuk, de anatómiai
mélységekben. A felek kivesézik egymást, könyékig
vájkálnak régi és friss sebekben, precíz szakérte-
lemmel tapossák egymás ingerküszöbeit. Nem a
nemek harca, és nem harc ez. Itt háború folyik: Alice
„kártyázik", a Kapitány „lövöldözik", mindenki a
maga színeiben. Az erőtartalékok kellően azonosak
ahhoz, hogy a kimenetel kérdéses legyen, és hogy
senki se győzhessen fölényesen. A kártyapartik
a dialógusok közelharcaira rímelnek: oszt, hív,
adu, passz, viszem és en garde megint elölről -
a beszédaktus-elmélet színpadi diadala, ahogyan
Strindberg eléri, hogy a párbeszéd maga legyen a
cselekmény. A felpörgetett haláltánccá vaduló
csatározásban számba vétetik, hogy a szerelem-
nél gyengébb és a szeretetnél erősebb gyűlöleten
kívül mi minden tarthat még össze egy házas-
ságot.

A démoni rémálomban az a leghátborzon-
gatóbb, hogy valószerűségéhez a szobányi stú-
dióban szinte semmi kétség sem fér, olyan is-
merősen relatív és komplikált. Ács Alajos (Kapi-
tány) és Kovács Eva (Alice) nem egyszerűen jók,
hanem illetékesen megfelelőek, ami azért, bármi-
lyen szerepről legyen is szó, ritkán történik meg
a színészekkel, mivel a siker nem elsősorban
rajtuk múlik. Színészi fogalmazáskészségük, al-
katuk, koruk, mértékismeretük olyan észrevétle-
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Kovács Éva (Alice) és Ács Alajos (Kapitány)

nül találkozik a szereppel, hogy a műhelymunkának
a nyomai nem láthatók, csak az eredménye. Kovács
Eva hatáslélektani érzékkel, rétegesen rakja fel azt
a figurát, amelyik egy munkájában érdekelt színész
számára megtérülő befektetés: Alice hálás szerep,
számtalan arcot, maszkot, toalettet ki lehet próbálni
benne, és mindegyik-nek meggyőzően hitelesnek
és törvényszerűen a figurából fakadónak kell lennie.
Kovács úgy is tud éles lenni, hogy fegyelmezetten
halk, miközben finoman és mélyre szúr; tudja, hogy
mi mindent érhet el csupán hangszíne
megváltozatásával, és azt, hogy mi egyéb van,
lehet még egy női fegyvertárban: az álmos
lustaságtól a hűvös frigiditáson és a felkínálkozó
kacérságon át a lidérces őrületekig és a ráncos
rezignáltságig. Játékában ezek nem a tipikus női
alakváltozatok, hanem olyan lelkiállapotok,
melyeket képes saját személyiségével,
kisugárzásával hitelesíteni és egyéníteni. (Jó volt őt
végre egy tehetségét kipróbáló, tartalékaihoz mért
szerepben látni.) Ellenfele kevésbé labilis, ám
szintén kiszámíthatatlan; sokkal többet tud, gondol,
mint amennyit elmond. Ért a taktikához. Ács Alajos
a tőle megszokott profizmussal, kicsit ironikusan,
kicsit incselkedve épít fel egy olyan Kapitányt, aki a
strindberginél talán bölcsebb és józanabb, és aki
tudja, hogy ebben a tragédiában azért elég sok a
nevetnivaló.

Kurttal Strindbergnek nincs alakformáló szán-
déka, csak két hősét akarja általa helyzetbe hozni.
Az unokaöcs jellegtelen, áttetsző figura, olyan ész-
revétlenül tűnik el, ahogy jött, egyetlen szerepe az,
hogy felgyorsítsa, megerősítse azt, ami eddig is
nyilvánvaló volt. Tóth-Páll Miklósnak sikerül magát a
szerephez jelentéktelenítenie; visszafogottsága,

szolidsága, szinte semmilyensége ebben az eset-
ben tökéletesen helyénvaló.

Maját, a szegényházi nyomorékot a rendezés a
lebegő bizonytalanság szintjén tartja: a csípő-
ficamos, süketnéma félidiótával csak a Kapitány
találkozik, de olyan pillanataiban, amikor az ember-
nek inkább látomásai szoktak lenni. Es ebben a
Majában (Bartha Enikő igényes munkája) az a jó,
hogy kukorékoló vihorászásával, érthetetlen mo-
tyogásával szürrealista víziónak éppúgy beillik, mint
vissza-visszatérő hús-vér koldusnak.

A játékban különben soka kis ötlet: Alice
vízcsobogással, csiklandozással és egyéb
rögtönzött rá-hatásokkal ébresztgeti Kurtot; a
Kapitány küszködik

Ács Alajos és Tóth-Páll Miklós (Kurt)

Friedrich von Schiller: Ármány és szerelem - Kövesdy
István szövegváltozata (szatmárnémeti Harag György
Társulat)
Fordította: Vas István. Díszlet- és jelmeztervező:
Damokos Csaba. Zene: Manffrédi Annamária.
Rendező: Kövesdy István m. v.
Szereplők: Boér Ferenc m. v., Lőrincz András Ernő,
Fülöp Zoltán, Lőrincz Ágnes, Rappert Gábor, Czintos
József, Méhes Kati, Gál Ágnes, László Zita, András
Gyula, Bessenyei István, Szugyiczky István.

August Strindberg: Ezüstlakodalom (a Haláltánc című
dráma alapján)
Fordította: Déry Tibor. Díszlet- és jelmeztervező: Bod-
nár Enikő m. v. Dramaturg: Kondorosi Zoltán m. v.
Rendezőasszisztens: Kerezsy Imola. Rendező: Tóth
Miklós m. v.
Szereplők: Ács Alajos, Kovács Éva, Tóth-Páll Miklós,
Örsi Klára, Bartha Enikő.

a hiányzó lábtámasztékkal, amelyre mindig meg-
kísérli rátenni á lábát, bár az nem is létezik.

Mire Alice kijátssza legutolsó kártyáit is, Kurt
elmenekül, ráadásul a Kapitány is ártatlannak bizo-
nyul a sikkasztásban - finita la commedia, és egy-
szerűen nincs miért válni. Edgar, a „kiküszöbölé-
ses" életművész, megbocsátó nagyvonalúsággal
(„csináltál te ennél különb dolgokat is") hagyja,
hogy Alice belekaroljon. Hát gyerünk. És nem moz-
dulnak.

A játékszíni bemutató sikervolt. Aki látta, értette;
a szereplőket hatszor-hétszer visszatapsolták. A si-
ker mögött ritka szerencsés szövetség áll: fiatal
rendező (Tóth Miklós), értő dramaturg (Kondorosi
Zoltán), hozzáértő látványtervező (Bodnár Enikő),
érzékeny színészek, jó darabválasztás. A találkozás
eredménye: ízlés, arány- és ritmusérzék. Ami ebben
a színházban nem éppen példátlan, de nem is túl
gyakori.


