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Nem boldogulok. Értetlenül és érintetlenül
hagy a főszereplők játéka, miközben a további
fellépők - Salanio, Salarino és egyéb o-végűek -
fals hangokkal és sipító s-ekkel sértegetik a füle-
met. A szememre viszont jótékonyan hatnak a
színpadról. Dávid Attila díszlete nemcsak szép-
séges és hangulatos, de kifejezetten nagyvonalú.
A velencei képekben ott látható a bájos város
kicsi mása, Belmontra csipkés gótika ereszkedik
alá a zsinórpadlásról, a tárgyalási jelenethez pe-
dig impozáns boltívek zúdulnak a színre. Gyö-
nyörű. Federits Zsófia jelmezei ugyancsak dúsak,
pazarok. Schwajda rendezésének gazdag lát-
ványvilága már csak azért is áldás, mert akadhat-

Bár véleményem szerint ebben a műfajban nem
sok helye van a szerző személyét érintő
dolgoknak, most mégis elmondok valami
ilyesmit. Szárnypróbálgató kritikusként
óvatosan, sőt titokban járok szín-házba.
Szeretem megőrizni inkognitómat, persze hamar
lelepleződöm, mert hát ki más jegyzetelne a sötét
nézőtéren előadás közben, ha nem egy
szigorúan titkos recenzens? A Nemzetiben nehéz
helyzetbe kerültem, amikor a Tévedések vígjáté-
ka előtt elfogadtam az idős jegyszedő hölgy aján-
latát- „Meglátja, az Auksz Évike milyen gyönyö-
rű" -, és a színpadon foglaltam helyet, ott is a
legelső széksorban, pont szemben a nagy
nézőtérrel. Itt jegyzetelni tényleg nem illik, a né-
ninek viszont volt valami igaza Auksz Évát
illetően (de erről majd később).

Az Angliából hívott vendég, Bruck János ren-
dezését több szempontból is meghatározza,
hogy a nézők egy részét a színpad hátsó részére
ülteti. Tudjuk, Shakespeare korában ott ülhettek a
kiválasztottak és gazdagok a színpad szélén, de itt
az erre való utalás szándéka tűnik a leghalvá-
nyabb motivációnak. A színpadi széksorokban
feszengő nézőkben (hát még kritikusban) az
előadás előtt ott bújkál a félsz, csak nehogy
közülünk akarjanak statisztákat kiráncigálni
egyik-másik jelenethez. Jól is nézne ki egy kis
happening a nem éppen kísérletező hajlamáról
híres Nemzetiben. (Legyünk igazságosak: nem is
igazán feladata ennek a színháznak a kísérlete-
zés.) Enyhe csalódottsággal kell aztán tudomá-
sul vennünk, hogy bizony még a vártnál is kevés-

nak nézők, akikben az előadás éppúgy süket
fülekre talál, mint bennem. A szemnek akkor is
jut valami.

William Shakespeare: A velencei kalmár (szolnoki Szig-
ligeti Színház)
Fordította: Vas István. Díszlet: Dávid Attila. Jelmez:
Federits Zsófia. Zene: Selmeczi György.
Rendezőasszisztens: Bencze Zsuzsa. Rendezte:

Schwajda György. Szereplők: Újlaky László, Magyar
Tivadar, Kiss Zoltán, Hirtling István, Rátóti Zoltán,
Molnár László, Petridisz Hrisztosz, Damu Roland,
Deme Gábor, Bocz-Mészáros Zoltán, Garas Dezső,
Czibulás Péter, Mészáros István, Győry Emil, Horváth
Gábor, Hernádi Judit, Szőlőskei Tímea, Rudolf Teréz.

bé akarnak bevonni minket a játékba, és néma
tömegként is alig-alig akarják kihasználni rejtett
színészi tálentumunkat.

Úgy tűnik, Bruck Jánosnak a nézők egy részé-
nek színpadra ültetésével nem az volt a célja
elsősorban, hogy őket félig-színésszé, azaz a
játék alkotóelemévé tegye. Ehhez jobban át kel-
lett volna dolgoznia szöveget, amely amúgy nem
sok utalást tartalmaz a tömeg jelenlétére és fon-
tosságára vonatkozóan. Tehette volna például
azt, hogy a nézőket nem széksorokba ülteti, ha-
nem mondjuk mindenkit enged szabadon mász-
kálni a színen mint „tömeget". Nem ez történt.

Más oka lehet e színpadi nézőtér kialakításának,
amely mindjárt az előadás kezdete előtt jobban
felcsigázta az érdeklődést, minta korábbi Nem-
zeti-produkciók. (Valljuk be: „meglepődni" az
utóbbi időben nem a Hevesi Sándor térre jár-
tunk. Semmiképpen nem akarok ezzel belemenni
a színház körül folyó régi vitába, amely kétség-
kívül nem csak színházesztétikai érveket hozott
fel, de ismerjük el, ennek a helyzetnek a kialaku-
lásáért felelős a Nemzeti egy-két korábbi elő-
adása is.)

A játéka két egymással szembefordított néző-
tér tekinteteinek össztűzében jön létre. Az előt-
tünk folyó játék szemlélése mellett kedvünkre
szemezhetünk a lent ülőkkel (és viszont). Az
előadás jobb pillanatai így értelemszerűen arról
ismerhetők fel, amikor erre nem jut időnk. A két
nézőtérnek köszönhetően egy színházteremben,
egy időben kétféle előadás zajlik: egy nagyszín-
házi és egy kamara.

A két irányba nyitott színpad a színészek moz-
gását érthetően kissé mesterkéltté teszi: oldalaz-
gatnak, nem mindig tudják, merre is mondják
mondandójukat. A legjobb még az, amikor mer-
nek háttal állni a színpadon ülő nézőknek, ilyen-
kor viszont nem mindig hallani a szöveget. A
kétféle nézőközönség eltérő elvárásait és helyze-
tét a játékmódok kialakításánál nem tisztázták
kellőképpen, így ritkán érzékelhető következetes-
ség az intimebb és a harsányabb megnyilatkozá-
sokban. Sok esetben mintha csak azért mondaná-
nak dolgokat az egyik irányba, hogy az ott ülő
nézők is kapjanak valamit a játék frontjából, ne
kelljen mindig hátakat és oldalakat nézegetniük.

Széles Tamás (Szirakúzai Antipholus), Sinko-
vits Imre (Égeon) és Végh Péter (Efezusi Anti-
pholus)
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Peremartoni Krisztina (Luciana), Végh Péter
és Auksz Éva (Kurtizán) (Németh Juli felvéte-
lei)

A két nézőtér legnagyobb jelentősége vélemé-
nyem szerint, hogy jótékony pedagógiai hatást
gyakorol a színészekre, akiket mintha a szoká-
sosnál jobban megfegyelmezne ez a két irányból
is áradó figyelem.

Leszámítva a vígjáték világából kicsit kilógó
komor hangú keretjátékot, amelyben a gyerekeit
kereső apa a kivégzés közelébe kerül, bonyolult
és valószerűtlen kergetőzés folyik a színen két
ikerpár folyamatos összecserélése miatt. Játék
ez a javából, csak az lehet, hiszen amúgy ki hinné
el ezt a sok-sok véletlent. A Szirakúzából érkezett,
testvérét kereső idegen pont ugyanazt a ruhát és
ábrázatot viseli, mint az efezusi úr, aki persze a
szirakúzai testvére, és ráadásul az efezusinak
pont a másik szolgájának ikertestvére a szolgája.
Ugye világos. Coleridge szerint nem is a vígjáték,
inkább a bohózat tulajdonsága ez a nézőtől a
valószerűtlenség feltétel nélküli elfogadását
megkövetelő felépítés, amely magát az egész
játékot is jellemzi. Shakespeare ugyanis minden
történést kizárólag a darab belső logikájával ma-
gyaráz. A „valóság" törvényeit szándékosan
hagyja figyelmen kívül, hogy az így létrehozott,
hangsúlyozottan fiktív világban eljátsszon egy
kicsit a „ki is vagyok én" kérdésével. Az állandó
összecserélések miatt a szereplők gyakran más
bűnéért bűnhődnek, más erényéért kapnak di-
cséretet, s ez segít nekik az önazonosság meg-
találásában.

Mindezek után kérdéses, mennyire szükséges
egy ilyen mérnökileg megszerkesztett, valósze-
rűtlen játékba aktuális politikai vonatkozásokat
bevonni. A láncra fűzött apát (Sinkovits Imre) a
nagy nézőtérről kísérik fel a színpadra, hogy
elmondja a darab alaphelyzetét vázoló monoló-
got elvesztett ikerfiairól és azok ugyancsak iker
szolgáiról. Előzőleg a Vujicsics Együttes vészjós-
ló balkáni dallamai már megadták az alaphangu-
latot, most azonban a kommandósok és a herceg
(Szakácsi Sándor) öltözékéből rögtön nyilvánva-
lóvá válik, mihez is „aktualizálta hozzá" Bruck a
darabot. Bár Shakespeare darabjai általában el-
bírják a korunkhoz való külsődleges közelítést, a
délszláv háború felidézéséről itt ismét csak az
juthat eszünkbe, vajon miért kell megint ilyen
közvetlen politikummal rövidre zárni a néző gon-
dolatait és a dráma értelmezési lehetőségeit? A
régi darab és a mai néző közé hidat verő élő
színház fogalma véleményem szerint nem
egyenlő az ilyen olcsó politikai utalgatással. A
háború árnyékának felidézése itt legföljebb az
eredeti darab mögé feszített tragikus háttér pót-
lására és elevenné tételére szolgálhatna, de ez a

balkáni utalás zavaró módon telepszik rá az elő-
adás egészére.

Sinkovits Imre megfelelő drámaisággal
ecseteli kitaszított, reménytelen helyzetét, és
ismét bebizonyítja, hogy hatásossá tudja tenni
Shakespeare ezúttal Nádasdy Ádám által
magyarra költött verseit. A hosszú és bonyolult
monológ rögtön az előadás legelején
elaltathatja a nézői figyelmet, szükség is van
tehát itt Sinkovits jó értelemben vett rutinjára.
Egy-két üresjárattól eltekintve egyébként
összehangolt társulati munkát látni a színpadon.
Ennek ugyancsak a színház korábbi előadásait
tekintve van jelen-tősége, minthogy azokban
ritkán sikerült megalkotni a dialógusok működő
hálózatát.

Bár Shakespeare szövege jól megírt figurákat
kínál eljátszásra, nem is annyira az alakítások,
mint inkább a karakterek és a helyzetek teremtik
meg az előadás egészének alapvetően derűs
hangvételét. Az Efezusi Antipholust játszó Végh
Péterben szerencsés módon érvényesül a kicsit
agresszív digó nőcsábász alakja és egyszer

smind annak paródiája, ahogy akaratos kiska-
kasként masírozik fel-alá a színen, és próbálja
megérteni a számára érthetetlen történéseket
(lehet, hogy a szinkronhang miatt mások számá-
ra is átszűrődik valami a dallaszos Cliff figurájá-
ból?). A szolgáját alakító Kocsis György naiv
harsánysága a gyermekmatinék bohócára emlé-
keztet, és egy idő után éppen végletes túlzásai
válnak szórakoztatóvá. Amikor például a kulcs-
lyukba szellent, hogy harci gáz bevetésével űzze
ki az asszonyokat és vendégeiket a házból, az az
adott helyzetben már nem is ízléstelenség, ha-
nem az alak és a körülmények által indokolt
vaskos tréfa. A Szirakúzából érkezett Antipholust
és Dromiót játszó Széles Tamás és Bede Fazekas
Szabolcs kevesebb egyéni színt tud felmutatni a
nem éppen rájuk illő szerepekben.

Adriana, a feleség szerepe az elégedetlenség
és a féltékenység vonásain kívül az asszonyi
szolgaság ellen lázadó új nőtípus tulajdonságait
is felmutatja. Varga Mária nem relativizálja az
általa játszott neurotikus Adrianát, nem viszi el
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ironikus felhangokig, és így az alakításban elég
kevés a komikum. Ez egyébként nem követel-
mény, itt ugyanis inkább csak egy vígjátéki kör-
nyezetbe „tévedt" komolyabb, realista szerepről
van szó.

Bár az előadáson kétségkívül nem dől a neve-
téstől a közönség - a shakespeare-i elménc-
ségek, főként a szolgák agyafúrt szócsavarásai
nem is igazán alkalmasak erre -, a Nemzetiben
mégis derűs és játékos alaphangulatot sikerült
kialakítani. Az ikrek állandó összecserélése által
kiváltott helyzetkomikumot szerencsésen kivá-
lasztott mellékszereplők egészítik ki, akik nem
igazán szöveges részvételükkel, inkább puszta
megjelenésükkel érnek el komikus hatást. Ezek-
nek az alakoknak az az egyszerű titkuk, hogy
gegekként csak rövidebb ideig vannak a színen,
és finoman egyensúlyoznak a paródia határán.
Ilyen Luca, a szolgálólány (Soltész Erzsébet),
akiről előzőleg nagyon csúnya dolgokat mond a
szirakúzai Dromio (a legfinomabb még az, hogy
olyan, mint a földgolyó, azaz a fejétől a talpáig
nem szélesebb, mint egyik csípejétől a másikig,
ezt követi aztán a rajta található „országok" rész-
letezése). A Második Kereskedő szerepéből (Mi-
hályi Pál alakítja) szerb háborús maffiózót csinált
Dőry Virág jelmeze, és hát ne feledkezzünk meg
a már emlegetett Auksz Éváról sem, aki fekete
bőrökbe öltöztetett vampként jelenik meg, csak
a szarvacskák hiányoznak a fejéről, hogy igazi
(kis)ördöggé váljon. A „csúcs" azonban ebben a
kategóriában Fonyó István Dr. Csipet szerepé-
ben. Ilyen idétlen kinézetű figurát szinte csak
rajzolni lehet. Mint rémlátomás tűnik fel össze-

Novák Eszter legújabb rendezésének utolsó
jelenetében található egy mulatságos, ám
roppant hangsúlyos mozzanat, amely az
addigi és az azt követő - sokkal inkább
teátrális, mint dramatikus -történésekhez
határozott interpretációs lehetőséget kínál. Az
Iskolamester (Schlanger András) bejelenti a
nagy mutatványt, nevezetesen, hogy Christian
Dietrich Grabbe Petri György által fordított Tréfa,
szatíra, irónia és mélyebb értelem című
darabjának új színházi előadásában a kalitkába
zárt Ördögöt játszó Magyar Attila megeszi
Konsztantyin Sztanyiszlavszkij A színész
munkája című könyvét. Mivel azonban váratlanul
megjelenik az Ör-

borzolt hajjal, kötéssel a fején, tébolytól átfűtött
tekintettel a habókos vajákos. Mond is valamit,
de az ilyen vizuális sokk után igazából már senkit
sem érdekel.

A hangulat alakításában fontos szerepet ját-
szik a színpadon álló Vujicsics Együttes zenéje.
A balkáni dallamok egyszerre derűs és feszült
atmoszférája illik a darab világához. A Tévedések
vígjátéka a legrövidebb darab a nagy brit mun-
kásságában - és az előadás hatásossága ennek a
tömény rövidségnek is köszönhető. Az ikrek és a
szülők egymásra találásakor igazi lagzihangulat
kerekedik a színen. A színpadon helyet foglaló
bátor nézők ekkor nyerik el jutalmukat, a széksor
ugyanis befordul a hátsó fal felé, ahonnan
közelről élvezhetünk egy kis tűzijátékot. A szín-
padon táncoló szereplők arcán igazi felszaba-
dultság látszik, és a felspilázott finálé végül min-
ket is magával ragadhat. Az előadás jó végki-
csengését nem a formai megoldások skálája,
inkább az akadályokat áthidaló társulati önbiza-
lom és jókedv határozza meg.

William Shakespeare: Tévedések vígjátéka (Nemzeti
Színház)
Fordította: Nádasdy Ádám. Díszlet: Szlávik István. Jel-
mez: Dőry Virág m. v. Zene: Vujicsics Együttes.

Rendező: Bruck János m. v.

Szereplők: Szakácsi Sándor, Sinkovits Imre, Végh Pé-
ter, Széles Tamás, Kocsis György, Bede Fazekas Sza-
bolcs, Tolnai Miklós, Huszár László, Fonyó István, Ko-
vács Zoltán, Mihályi Pál, Botár Endre, Béres Ilona,
Varga Mária, Peremartoni Krisztina, Soltész Erzsébet,
Auksz Eva.

dög öreganyja, nem derül ki, hogy vajon az Ör-
dög (és az említett színész) túlélné-e a pszicho-
lógiai realista játékstílus „Bibliájának" meg-
emésztését, de a kísérletre való felhívás (az
előadás ön reflexív mozzanataként értelmezve)
így is deklarálja az egyik legerősebb színházi
tradíciótól való távolságtartás igényét. Ezt erősíti
továbbá a domináns jelrendszerként felfogható
térkoncepció is, mivel az egyes jelenetek olyan
(viszonylag üres) terekben játszódnak, ahol min-
dig látszanak a színház falai, berendezései, tech-
nikai eszközei stb. (A díszlet Antal Csaba munká-
ja.) Az Iskolamesternél, a kastély(ok)ban, illetve a
szabadtéren játszódó események ugyanis há-

rom helyen, az Új Színház nagyszínpadán, a stú-
diószínpadon és annak büféjében zajlanak. A
nézők hol három oldalról, hol pedig két szimmet-
rikus félkör alakban állják és ülik körül a szórvá-
nyosan bedíszletezett játéktereket, amelyek ko-
rántsem felidézni, hanem csak jelezni kívánják a
különféle helyszíneket. Elég ehhez itt egy asztal
és három sor iskolapad, ott egy kályha és néhány
kárpittal bevont (karos)szék, amott pedig a bü-
fépulthoz épített fél domb. Az előadás tehát le-
mond az illúzióteremtésről, és helyette az illúzió
létrejöttének előfeltételeit próbálja tudatosítani
oly módon, hogy beemeli a nézőt a játék terébe,
és látszólagannak részesévé teszi.

A közönség helyszínről helyszínre történő
vándorlása - amely egyebek mellett a Stúdió K
egykori Woyzeck-előadását is emlékezetessé
tette - idegenvezetésszerűen történik, akárcsak
Peter Stein híres berlini Ahogy tetszik-rendezé-
sében. Az előtérből piros esernyővel utat mutató
Marika (Nagy Mari) kalauzolja a nézőket végig a
színházon, az első jelenet előtt pedig felhívja a
figyelmet az egyik folyosón látható „panopti-
kumra": a játszó színészeken kívül egy díszítő,
egy nézőtéri felügyelő, valamint a súgó és az
ügyelő áll bábumereven a fal előtt, és kis tábla
hirdeti mindegyikük nevét vagy beosztását. A
„célállomásként" szolgáló (meglehetősen szűk)
terek aztán hasonló fizikai közelségbe hozzák a
nézőket a színészekkel, akik többször is tudo-
mást vesznek a közönség jelenlétéről. Az Iskola-
mester például megkérdezi, hogy milyen nap van,
majd megénekelteti a nézőket; Mordax gróf első
megjelenésekor az Ördög beránt egy nézőt a
fotelba, ahol addig ült - korábban meg egy
másikkal kidobatta a Gottliebchen által összetá-
kolt keresztet; ugyanő utal arra, hogy zsúfolt a
szoba, amelyet a kastélyban kapott; a Kovács
pedig a nézők közé szaladva megkér valakit,
hogy hajtsa félre a fejét, mert nem látja az Ördög
lólábára újonnan felszerelt patkót. Majd ismét
egy nézőt (jobban mondva egy „beépített" szí-
nészt) kér meg az Iskolamester, hogy adjon neki
snapszot cukorral; egy másik jelenetben pedig
Mordax vonszolja ki őt a fejénél fogva. Az előadás
tehát többször is hangsúlyozza a játék és a kö-
zönség színházi szituáltságát, ám az egyes törté-
nések mégis teljesen függetlenek a befogadótól,
aki a fizikai involváltságon (a néző- és játéktér
közötti határ feloldásán) túl semmiképp nem válik
a cselekmény aktív részesévé. Pontosan
érzékelteti ezt az a jelenet, amelyben Mordax
megöli a tizenhárom szabólegényt: a közönség
az eléje húzott nejlon mögül nézi végig a gróf
„agóniáját" (némileg emlékeztetve Kurtha/Pria-
mus öngyilkosságára a Csányi János-féle Szent-
ivánéji álomból), amelynek során az - extrém
mozdulatok közepette -vörös folyadékkal teli kis
zacskókat nyom szét a testén. Hiába jelenti be
ezután véresen és kifulladva, hogy a nézők cin-
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