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• KRITIKAI TÜKÖR •

obb színésznője, Csernus Mariann is színpadra
ép a Dajka szerepében. Amikor ő mondja a
zöveget, nincsenek elharapott mondatvégek,
osszul hangsúlyozott mondatok. Kristálytisztán
seng szava, minden mozdulatával tekintélyt te-
emt, még azt is elhisszük neki, hogy jobban
zereti úrnőjét életénél. (Valaha messze földön
íresek voltak Csernus önálló előadóestjei; de
zép is lenne újra egész estén át hallgatni vers-
ondó művészetét!)

Gaál Erzsébet képekben gondolkozik - ennek
ldozata volt Aiszkhülosz Leláncolt Prométheusza -,
z a rendezői képessége erénnyé nemesedik a
édeiában. Gyönyörű vagy éppenséggel ször-
yűséges-meghökkentő képek sorakoznak egy-
ás mellett.

Gyönyörű-félelmetes Médeia első megjelenése a
alota első szintjén kinyíló fal keretében: mint egy
orgó-fejű bosszúistennő, távol földtől és égtől

iáltja világgá fájdalmát. Majd oroszlánfejes, éjfekete
ekhelyen hozzák a színre, hogy hófehér tenger-
ént hömpölygő ruhája még jobban kiemelje őt
örnyezetéből (Benedek Mari jelmezei itt kitűnőek).
riássá magasodó, végtelen rézlepelbe burkolózó
arázslónő a bosszú meghirdetésekor, végül meré-
zen kivágott estélyi ruhás, kívánatos démon, ami-
or lászónt kell csábító szóval csapdába csalnia,
ogy azután a tragédia végén fekete maszk mögé
ejtőzve keljen útra Héliosz szekerén.

Az átgondolt, következetesen képekbe fogalma-
ott értelmezés egységes, magas színvonalú
lőadást eredményezett. Ide tartoznak a kar szépen
idolgozott mozgásai csakúgy, minta gyermekek -
zek a hátborzongatóan aranyos mini-Jászónok -
pjukat utánzó mozdulatai s ruházatuk is.

Es mosta hibákról: nincsenek oly számosan,
inta Prométheuszban, mindössze néhány részlet
aradt megoldatlan, elnagyolt vagy egyszerűen
lrontott. A látványhatásra törekvés olykor elvonja

figyelmet a tragédia szövegéről: a szín-padra
elyezett úszómedence - amely a tragédia elején

átványnak is kifejezetten felüdítő - egy idő után
unkciótlanná válik. Úgy tűnik, már csak
ötelességszerűen hajítanak bele ezt-azt (éksze-
eket, égő fáklyát, a Hírnököt).

Súlyos hiba a Médeia gyilkos ajándékaitól
ínhalált szenvedő Kreónnak és leányának
égórájáról beszámoló Hírnök (Széles Tamás)
atásos megoldása. Valami rejtélyes oknál fogva
éresen, sebe-sülten, rongyosan zuhan be a
zínpadra, s a végki-merültség határán mondja el
onológját. Ki bántotta? Miért? Es mitől fáradt el

zegény? Rejtély. A szövegben nincs utalás arra,
ogy bármi köze lenne a gyilkosságokhoz, azon túl,
ogy szemtanúja volt urai pusztulásának. Általában

s ez, és semmi más nem jellemzi a Hírnököt a
örög tragédiában: tanúja olyan eseményeknek,
melyek a színpadon nem ábrázolhatók, s ezekről
ontosan beszámol a színen. Nem lehet vérző
ejű, halálközeli állapotba jutott szereplőnek
brázolni, mert így azt hihetjük,

sorsa, múltja, története van e mellékszereplőnek.
Erről pedig természetesen szó sem lehet görög
tragédiában. Széles Tamás Hírnöke láttán is egyetlen
logikus megoldás képzelhető el: nem elég, hogy
borzasztó dolgokról kell a színpadon beszámolnia,
gonosz huligánok nyilván el is verték valahol a szín-
falak mögött (a Várszínház környékén meglehetősen
rossza közvilágítás, gyanús alakokban sincs hiány).
De ez már egy másik, Euripidésznél sajnálatosan
nem szereplő történet.

Végül egy érthetetlen hibáról kell még szólni, ami
a közönség egy részét - pontosan az első nyolc
sorban (!) ülőket - érinti: az utolsó jelenet fele nem
látható. Amikor először láttam az előadást, nyaku-
kat idegesen tekergető nézők (köztük jómagam is)
keresték, honnan szól Médeia, kihez beszél lászón
elkeseredetten, a palota teteje felé tekintgetve. Mert-
hogy az első sorokból semmi nem látszik
Médeiából, a Napisten szekeréből, a szekéren hol-
tan heverő gyermekekből. Ez a bosszantó baklövés
azért is érthetetlen, hiszen, mint említettem, Gaál
egyik erőssége a képi fogalmazás. Lemondani erről

Szűnni nem akaró értetlenséggel állok a
Merlin Színház Deák Krisztina rendezte
bemutatója előtt. Pedig színházügyben nem
vagyok maximalista. Tudom, ritka, becses
tünemény az olyan előadás, melynek rendezője
rátalál éppen arra a darabra, amellyel a
pillanatnyilag számára legfontosabbakat tudja
elmondani a világról, a színházról (miközben én, a
néző azt érzem: itt rólam van szó), és ehhez az
alkotótársakat is megtalálja. De azért a kevésbé
kongeniális bemutatóknál is a látottak alapján
rendszerint kiderül, miért született meg az
előadás. A rendező (a dramaturg) fantáziát látott a
darabban. A színház remek szerepet talált ben-ne
valamelyik színészének. A törzsközönség is-meri
és szereti a művet (vagy még nem ismeri, de
várhatóan szeretni fogja). Garantált az anyagi
siker. Stb. A Merlin bemutatóját látva azonban
tanácstalan maradtam. Esetleg a színház szere-
pet akart kínálni 'Margitai Áginak (aki kitartóan
cipeli is a vállán az előadás terheit), de hogy erre
miért a Nézd meg, ki az! (eredeti címén: Nyúl Nyúl)
tűnt a legjobb alkalomnak?!

A darab a Nyúl családról szóló jelenetek laza
füzére. Négyen éldegélnek együtt létminimum

az egyébként kiváló hatáselemről vagy figyelmet-
lenség, vagy a közönség egy részének semmibe-
vétele (második alkalommal már hátul ültem, s
láss csodát, ott volt a palota tetején az Euripidész
megálmodta szekér, minden kellékével együtt!).

Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz (Várszínház)
Fordította: Trencsényi-Waldapfel Imre. Díszlet F. Ko-
vács Attila m. v. Jelmez: Benedek Mari m. v. Rendezte:
Gaál Erzsébet.
Szereptők: Rubold Ödön, Gregor Bernadett, Őze Áron,
Rékasi Károly, Tóth Sándor, Széles Tamás, Mátthyássy
Szabolcs a.n., Peremartoni Krisztina, valamint a Nem-
zeti Színi Akadémia növendékei.

Euripidész: Médeia
Fordította: Kerényi Grácia
Szereptők: Béres Ilona, Csernus Mariann, Tóth Sándor,
Rékasi Károly, Széles Tamás, Őze Áron, Peremartoni
Krisztina, Győri Ilona m. v., Czigány Judit m. v., Szécsi
Ilma m. v., Rajna Mária m. v., valamint a Nemzeti Színi
Akadémia növendékei.

alatti hétköznapjaikban: a szülők és két fiuk, akik
közül a kisebbik, Nyúl Nyúl meg határozatlan
kapcsolatban áll szintén meghatározatlan földön
kívüli erőkkel. Hamarosan hazaköltözik a másik
három gyerek is, valamint betelepszik még az
egyik lány exférjjelöltje és egy öregedő
szomszédasszony. Az egyhangú napok
átlagcivódása-inak az vet véget, amikor az egyik,
terroristává lett báty bombát robbant, Nyulat pedig
magához szólítja az Angyal. A család álruhás
cselsorozattal és a Földre újból visszatérő Nyúl
segítségével ki-szabadítja a börtönbe került fiút,
akinek őrei a helyszínen nővé változnak - és
mindenki boldogtalanul él, amíg meg nem hal. A
sutácska történetet az életről szóló néhány
közhely és egy-két mindig aktuális napi utalás
tarkítja (hogy például drágul a hús, vagy hogy a
miniszter-elnök roppantelégedett mindennel).
Bizonyára lakoznának lehetőségek a szövegben -
az egyre szaporodó matracokon összezsúfolódó
család-tagok életének groteszk tragikuma, az
Angyallal társalgó Nyúl mesehősszerűsége, a
reális és a szürreális szint egybejátszatása -, de
ezek épp-úgy kibontatlanok maradnak, mint
amilyen váz-latszerűek maguk a figurák és a
helyzet is.

DÖMÖTÖR ADRIENNE

NAIV NATURÁL
SERREAU: NÉZD MEG KI AZ!



• KRITIKAI TÜKÖR •

Margitai Ági (Mama), Végvári Tamás (Papa)
és Koleszár Bazil Péter (Bébé) (Szilágyi Lenke
felvétele)

És nemcsak a darabban, hanem az előadásban
is - ami elég meglepő Deák Krisztina korábbi szín-
házi munkáinak ismeretében. A filmrendező szín-
padi alkotásai - akár Gozzi Radnóti színházi A
szarvaskirályára, akár Audiberti Arad a gazságá-
nak Arany János-beli bemutatójára gondolunk -
mindenekelőtt az erős hangulatú képekről és a
groteszk előadásmódról emlékezetesek; arról, aho-
gyan a játék realisztikusan kidolgozott és stilizáltan
megkomponált rétegei egybefonódtak bennük.

Vélhetőleg most is a darabból kicsiholható na-
turális és groteszk, reális és szürreális kettősségek
vonzhatták a rendezőt (,,...mint mikor a
kilkáposzta-főzelékbe az angyal szárnytolla hull" -
olvasható a szórólapon). Az előadásban azonban
mégsem szikráznak össze a földközeli keservek,
apró, napi abszurditások és a titokzatos erők cso-
dái. A produkció meglehetős hűséggel követi a
darabot, melyen nem javítanak sem a közbeékelt
songok, sem az első felvonás alatt mindvégig a
szekrény tetején kuporgó Angyal - valódi szerep
nélküli - jelenléte. A képi világ jellegtelen; a díszlet
se nem reális, se nem jelképes, sem a szürreálishoz
nincs köze, mindössze kék és csúnya, a jelmezek -
egy-egy darab kivételével - olyanok, mintha a szí-
nészeknek azt mondták volna: játsszanak csak nyu-
godtan abban, amiben éppen vannak. (Díszlet--
jelmez: Balla Margit.) A Merlin Színház fiataljai - a
groteszket értő Kalmár Tamás kivételével - bi-
zonytalannak, görcsösnek látszanak, mintha va-
lamely (alulinstruált?) színitanodai feladatnak
igyekeznének megfelelni.

Ám itt van a főszereplő, Margitai Ági, aki menteni
próbálja a helyzetet (valahogy úgy, ahogy a Nyúl
családban az általa játszott Mama teszi). Margitai
szelíd tekintetű Mamájának mosolyra áll az arca:
örömmel és örömöt adva akar élni, s ha ezt a
körülmények - mint általában - nem engedik,
inkább felülemelkedik rajtuk, semhogy kétségbe
essen. Nem lepődik meg semmin, és nincs az a
helyzet, amelyet kilátástalannak találna. Naiv és
álmodozó, mégis a család legáldozatosabb,
legerősebb és leginkább tettre kész tagja; az
egyetlen, aki a szeretetével együtt tudja tarta-

Vígszínház Háború és béke-előadásának
rendkívüli élményt köszönhetek: kedvem
támadt újraolvasni a Háború és békét. Ha
jó néhány néző (és színész) el- vagy újra-
olvasta Tolsztoj regényét, máris érdemes
volt bemutatni. Ezt teljes komolysággal mon-
dom. A színház számos funkciója között ez is egy
- kedvet csinálni az irodalomhoz. Tudom persze,
hogy lehet ezt visszájáról is nézni, és az olvasás-
szociológia régi problémája, hogy az „olvastam"
válasz mögött gyakran csak egy-egy híres könyv

ni ezt a furcsa népséget. És oda kell figyelnünk
még Végvári Tamás mosolytalan Papájára és
Falvay Klári sükebóka öregasszonyára is. Vég-
vári-Papa amolyan bocsánat-hogy-élek-féle

jámbor emberke, aki bizonyára soha nem ártott,
de hasznára sem volt senkinek; időközben pedig
valahogy kimaradt a saját életéből. Falvay-
Pertisné az életerős elhagyatottak szívósságával
menekül önmaga elől; befurakodik Nyúlékhoz,
mert csábítja a nyüzsgés meg a mégoly
szerényen terített asztal is. Mindhárman adósok
maradnak azonban a játék reálison túli rétegének
megmutatásával, összhangban az előadás
egészével, melyben a meseszerűen szürreálisat
az Angyal (A szarvaskirályból egyébként ismerős)
tollszárnyai és a nyílt színi nővé változás
felpumpált gumicicijei helyettesítik.

A kísérletező kedvű, többféle stílus képviselői
előtt nyitott Merlin Színház ezúttal egy leginkább
naiv naturalistának nevezhető játékot hozott lét-re,
amelyről nehezen tudnám megállapítani, vajon
kihez szól és miről. Az értetlenség pedig - bármely
témához és stílushoz társuljon is - meglehetősen
kellemetlen színházi partner.

Coline Serreau: Nézd meg, ki az! (Nyúl Nyúl) (Merlin
Színház)
Fordította: Litvai Nelli. Díszlet-jelmez: Balla Margit. Ze-
ne: Melis László. Dramaturg, dalszövegek: Lőrinczy
Attila. A rendező munkatársa: Szakács Ági. Rendezte:
Deák Krisztina.
Szereplők: Margitai Ági, Végvári Tamás, Pásztor Tibor,
Koleszár Bazil Péter, Horváth Ákos, Orosz Anna, Bozó
Andrea, Kalmár Tamás, Falvay Klári, Kolozsvári Dóra,
Orosz Róbert, Kupcsok Zoltán.

filmváltozatának, televíziós feldolgozásának, 100
híres regény-szerű tematikus összefoglalásának
vagy éppen színházi előadásának emléke áll. De azért
ezt sem szabad lebecsülni. A klasszikus műalkotás
egy lehetséges meghatározása, hogy akkor is ismer-
jük, ha nem ismerjük. A Mona Lisát akkor is láttuk,
ha nem voltunk sohasem Párizsban. Pierre Bezuhov
gróf, Andrej Bolkonszkij herceg, Natasa Rosztova
grófnő pedig akkor is európai kulturális mitológiánk
szereplője, ha történetesen nem olvastuk végig az
(én kiadásomban) mintegy 1600 könyvoldalt.

RADNÓTI SÁNDOR

HÁBORÚ ÉS BÁL
PISCATOR: HÁBORÚ ÉS BÉKE


