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KRITIKAI TÜKÖR

ogalmazódó poétikai problémák színházi kérdé-
ek sokaságát vetik fel, s végeredményben a
zínpadi megközelítés új módszereit kényszerítik
pontosabban: kényszeríthetnék) ki. A mostani
emutatót jegyző Czeizel Gábor sem a szöveg
lasszikus dramaturgiával polemizáló jellegze-
ességeire figyelt, hanem csak arra, ami belőle a
agyományos építkezésmódra emlékeztet. Kivá-

asztotta a bűnügyi szálat - ami csak apropó a
zerző számára -, és a nyomozás helyzetében
egmutatkozó emberi karakterek, kapcsolatok
brázolására törekedett. Némi melodrámával
zínezett krimit látunk, és szó sincs az értelem és
morál megrendüléséről. A választott közelítés-
óddal ugyanis nem bonthatók ki a drámaszö-

egben megnyilvánuló világproblémák. Az elő-
dás nem érzékelteti sem a posztmodern állapot
rtelmezési paradoxonait, sem az amorális misz-
ériumjáték ellentmondásait. Olyan, mintha egy
ehézkesen kibontakozó álkrimit, lassan höm-
ölygő áltörténelmi színművet látnánk.

Nyugodtan állíthatjuk, hogy az előadás min-
en egyes eleme tévedésen alapul. Téves már a
elyszínválasztás és a kormeghatározás is. A
olond Helga eseményei ugyanis pontosan meg
em határozott térben és időben zajlanak. Nem
rdemes a darab előzményének tekinthető
arvasi-novella, A műttenheimi szörny különös
istóriája kormeghatározásából kiindulni. Az
redeti szöveg ugyan a XVII. századi Bajoror-
zágba helyezi a történetet, de a dráma - akár-
sak a Vizsgálat - kortalanságot, időtlenséget
rzékeltet. Balladaszerű titokzatosságához, le-
endaszerű általánosságához ez is hozzátartozik.
zzel szemben Horváth Judit történelmi viselete-
et imitáló ruhákba öltözteti szereplőit. (Némi
isztikumot Himmel kékre festett haja jelent,
eg az, hogy kicsi piros pont villog a szíve fölött.
asonlóképp jelenik meg a Herceg követe, aki
agával viszi az Ifjút. Ezekből a jelzésekből arra

ellene következtetnünk, hogy az Ifjú égi küldött
ívó szavára visszatért az Úrhoz?) A többségük-
en realista öltözékek nincsenek összhangban az
lőadás absztraktabb világot teremtő terével
em. Ámbár Túri Erzsébet díszlete is problema-
ikus. A deszkából, fémből összeállított (színpad-
zerű) emelvény nem képes érzékeltetni azokat a
elyszínváltásokat, amelyeket a darab második
elvonása megkívánna.

Többnyire téves a színészválasztás, és
izonytalan a színészvezetés is. Darvasi
zereplőiből ugyanis nem építhetők
agyományos értelem-ben vett karakterek. Azok
z attribútumok, amelyekkel jellemzi őket,
nmagukban elégtelenek (bár
élkülözhetetlenek) a figurák kibontásához.
undruczó Kornél (Himmel) mosolya inkább egy
ai ifjú önteltségére, semmint egy titokzatos lény

ejtelmes kiismerhetetlenségére utal. Szalay
ariann (Helga) játékmódja is inkább eszelős-

éget, zavarodottságot érzékeltet szent együgyű

ség, világtól érintetlen (és ezért érthetetlen) sa-
játos létezés helyett. Jantyik Csaba (Richter fő-
bíró) a ravaszkodó polgármestert játssza, és
semmit nem mutat meg abból az irracionális
vonzódásból, amely a lányhoz köti. Tóth Zoltán
(Fleis) ismerős eszközeinek gazdaságos haszná-
latával remek karaktert teremt, amely azonban
nemigen találja a helyét ebben az előadásban. Ez
az állandó mazsolarágcsálásba belesüppedt fi-
gura legfeljebb a másik tanácsos alakjával tart
rokonságot: Ottlik Adám (Kampf) egy bizonyta-
lan, városi ügyekbe belekeveredett kereskedő-fi-
gurát játszik. A mellékszereplőkhöz nem sok
támpontot ad Darvasi; tévedés azonban életképi
figurákként megjeleníteni őket. Ha pedig valaki
mégis megkísérli ezt, akkor nem szabad ennyire
közhelyes és ily mértékben kiürült színészi meg-
oldásoknak teret engednie. Furcsán hat, hogy két
operaénekes is játszik az előadásban (Varga
Magda - Richterné, Kertész Tamás - Kampf).
Eltúlzott drámai gesztusaik, áriaszerű megszóla-
lásaik a darab egy sajátos megközelítésmódjá-

A kiátkozott

„A római szentegyház nem kisvállalkozás, / ha
véle szembeszállsz, vár reád a kiátkozás!" - fi-
gyelmezteti a pápai legátus IV. (Kun) László kirá-
lyunkat valamikor 1290 táján. Nekem meg ott, a
Nemzeti Színházban eszembe jutott a római
költő, luvenalis (i. sz. 60-140), aki vélhetőleg
hasonló pillanatokban imigyen sóhajtott fel:
„difficile est satiram son scribere..." Pedig ő nem
is látta A kiátkozottat. Az idézett dalrészlet-ben -
mint cseppben a tenger-a színmű lényege
tükröződik: hangulat, korhűség, stílusérzék.

Szentmihályi Szabó Péter könyvéből a forgató-
könyvet Szörényi Levente és Sárdi Mihály írta, a
zenét Szörényi Levente, a betétszámok szövegét
Bródy János jegyzi. A darabot a szerzők „zenés
történelmi játék"-nak nevezik, ami természetesen
nem létező műfaji meghatározás. Amit látunk,
annak van neve: musical. Ez ugyan kevésbé
elegánsan hangzik - nem is elég pompázatos, és
egész bizonyosan nem elég magyar-, de
legalább igaz.

A Szörényi-Bródy szerzőpáros a nyolcvanas
évek elején megmutatta, hogy lehetséges magas

nak lehetőségét vetik fel, de ebben a kvázi-realis-
ta megközelítésmódban Idegen elemként hatnak.

Igy hát a Bolond Helga színpadra állításának
módja erősen megkérdőjelezi a darab értékeit. Az
előadást nézve sokszor éreztem úgy, hogy
mennyivel jobb lenne otthon, a meleg kályha
mellett olvasgatni a szöveget, mint ebben a be-
tanításban hallgatni. Mintha a jelenkori színház
egyre azt ismételgetné, maradjon csak meg a
kortárs dráma pusztán irodalomnak.

Darvasi László: Bolond Helga (debreceni Csokonai
Színház Horváth Árpád Stúdiószínháza)
Díszlet: Túri Erzsébet. Jelmez: Horváth Judit f. h. Dra-
maturg: Dobák Lívia. Rendezőasszisztens: Hencz Jó-
zsef. Rendező: Czeizel Gábor.
Szereplők: Jantyik Csaba, Szalay Mariann, Mundruczó
Kornél, Varga Magda, Ottlik Ádám, Páris Noémi, Tóth
Zoltán, Kelemen Tímea, Garay Nagy Tamás, Szántó
Valéria, Kertész Tamás/Dánielfy Zsolt, Maday Gábor,
Keresztes Tamás, Boros György, Kató Anikó, Hencz
József.

színvonalú, magyar zenei és irodalmi alapokra
épülő zenés színházat művelni (Kőműves
Kelemen, 1982, Pesti Színház; István, a királyi
983, Királydomb, Nemzeti Színház). A
megérdemelten nagy sikerű rockballada és
rockopera után - akkoriban ugyanis az alkotók
még tudták, milyen műfajú művet készítenek -
másfél évtizedes csönd következett (az 1988-as
Fehér Anna nem érte el az előző két mű sikerét).
Időközben persze dolgoztak mindketten, ám más
értékek váltak fontossá Szörényinek, mások
Bródynak. Az egy-kori Illés-együttes
szerzőpárosának szakmai el-távolodását a
nyolcvanas évek végétől markáns politikai
útválasztásuk és ebből következő éles
szembefordulásuk tette véglegessé.

Most azonban rátaláltak Szentmihályi Szabó
Péter nyolcvanas években megjelent Édua

és
Kun László című, nyilván méltatlanul csekély
visszhangot kiváltott regényére, s oly értékes
mondanivalót fedeztek fel benne, amelynek el-
mondása mindennél fontosabb volt számukra.
Értelemszerűen hatnia kellett az István, a király
nosztalgiákat ébresztő emlékének is. Az egykor
volt siker megismétlésének vágya pozitív haj-
tóerőként is működhetett volna. Minden együtt

KARSAI GYÖRGY

KERESEM A HANGOT
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Szakácsi Sándor (Kézai Simon) és Tóth Sándor
(Kun László)

volt tehát, hogy megszülessék az új, a még na-
gyobb siker.

A felfokozott várakozás ritkán tapasztalható
légköre határozta meg a nyári, szegedi bemuta-
tót. A beszámolók szerint óriási sikert aratott a
Dóm téri előadás. A helyi és az országos sajtó
egyaránt kiemelte a pompázatos kiállítást, a kor-
hűen megépített palota-, bazilika- és kápolna-
belsőket, a gazdagon díszített ruhákat, a csillogó
fegyvereket s nem utolsósorban az átszellemült
színészi játékot.

A teatralitást fokozó eszközök - nagyon helye-
sen! - átkerültek a kőszínházi előadásba is. Csak-
hogy, nyilván a kisebb tér okán, a sok színváltás-
tól, korhűnek szánt építménytől a színpad itt
elviselhetetlenül zsúfolttá válik, a képváltások pe-
dig - a forgószínpad mozgatása - sokszor meg-
oldhatatlan feladat elé állítják a Nemzeti Színház
műszaki dolgozóit: a már igencsak kevéssé lel-
kesült szereplők időnként rohanva érkeznek a
következő színre, hogy aztán alig tudjanak meg-
állni a hirtelen lefékező masinérián. Természete-
sen annak is van hatása a nézőtéren, ha Erzsébet
királyné majdnem Csák Máté nyakába zuhan
összecsapásuk kezdetén, de nem vagyok biztos
benne, hogy feltétlenül ilyen típusú hatásra töre-
kedtek az alkotók.

A hatalmas tér Szegeden nyilván el tudta rej-
teni az előadás legfőbb hibáját: ürességét- azt,
hogy meg nem írt művet nem lehet sem megze-
nésíteni, sem eljátszani. Szentmihályi Szabó Pé-
ter önálló kötetben publikált szövegkönyve ugyan
jelentős mértékben különbözik a színpadon
elhangzó változattól, mégsem gondolom, hogy a
dramaturgiai képtelenségek, logikátlan fordulatok
mind a rendező, Iglódi István nyakába varrhatók.
Az még csak hagyján, hogy a szöveg-könyv
alapjául szolgáló drámában fontos szerepet
játszó Aloysius (a magyar földet a civakodó
főurak elől felvásárolni akaró, idegen származású
gazdag polgár) egyszerűen meg sem jelenik a
színpadon, de az már képtelenség, hogy a
Csomor Csilla alakította Izabella királyné az egyik
pillanatban még fontos államügyekben instruálja
igencsak pipogyának tűnő király férjét, majd hir-
telen, „de most már beszéljünk a szeretődről!"
fordulattal, minden átmenet nélkül házsártos fe-
leséggé alakul. Nem csoda, ha szegényt azután
a férje szabályos időközönként arra utasítja (ter-
mészetesen minden magyarázat vagy a szituáci-
óból következő indulat mellőzésével), hogy „jobb
lesz, ha most már eltávozol". Szerencsére nem
kell mindannyiszor meg is halnia a jobb sorsra
érdemes hölgynek, bár ha komolyan vennénk a
magyar nyelv stilisztikai szabályait, az igehasz-
nálat alapján bizony ezt várnánk.

De ő még mindig jobban jár, minta kun sze-
retőt, Éduát alakító Pápai Erika, aki viszont vagy
folyton úton van („most már inkább elmegyek",
énekli a legváratlanabb pillanatokban), vagy for-
dított Hófehérke-történet keretében csókjával
kelti életre (!) a nagybeteg - a színpadon látottak
alapján inkább tökrészeg - László királyt. Amikor
semmi szükség nincs rá, kísérgeti szerelmét
azon szépen felépített, mély érzelmeket rejtő,
árnyalt párbeszéd alapján, hogy „maradj velem -
jó, maradok".

Ezek képtelenségek, dramaturg szakon az
ilyen hibákért illik kirúgni a hallgatót, a Nemzeti-
ben csak a színészek szenvednek a megoldatlan,
tehát ábrázolhatatlan helyzetektől. Vagy ott van-
nak a felvonásvégek. Iglódi, nem tudni, miért,
három felvonásra osztja a cselekményt, ezek kö-
zül a második jó, ha bő félóra. Egy-egy felvonás

végét az jelzi, hogy teljes sötétség borul a
terem-re. Kifejezetten szellemes megoldás.

Iglódi rendezői tevékenysége amúgy is kime-
rül a szereplők mozgatásának megszervezésé-
ben. De még ez az alapfokú rendezői gyakorlat
sem sikerül hibátlanra. Különösen nehéz feladat-
nak bizonyul az időnként felügyelet nélkül elsza-
baduló színpad mozgásának összehangolása a
színészek rohangálásával. Az például igazán
gondolkodásra késztető, ahogy a darab elején
galádul meggyilkolt magyar főúr az elforduló
színpad megállását meg sem várva, még javában
képben felpattan és elrohan. Nem tudtam eldön-
teni, ez is az általános fegyelmezetlenség és fe-
jetlenség számlájára írandó-e, vagy egyszerűen
sietnie kellett a művész úrnak. Megértem tehát
Iglódi heroikus küzdelmét színészeivel, különö-
sen amikor a szűk térbe szorított tömeg (tánco-
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sok, táncoslányok, magyar és kun urak, harco-
sok) megfelelő mozgatásáért kellett harcolnia.
Sajnos ez esetben is legfeljebb ha félsikerről
beszélhetünk. Rövid statisztika: az általam látott
előadáson a főszereplők csak majdnem ütköztek
egymásnak (ez is csak egyszer fordult elő, ez jó).
A lányok apácaként kétszer, szilaj kun lányokként
háromszor, a fiúk magyar harcosokként négy-
szer, szilaj kun fiúkként háromszor gabalyodtak
egymásba (ez nem jó). A fiúk, a színlap szerint a
Nemzeti Színház akadémiai növendékei, amúgy
igen vígan voltak. Például miközben a pápai le-
gátus (Sörös Sándor) drámai hangon kilátásba
helyezte királyunk számára a kiátkozást, egymás
fülébe sugdosva pukkadoztak a nevetéstől a szín-
pad jobb oldalán. Ugyanez a fegyelmezetlenség
viszont üdítő kavargássá avat minden táncbetétet.

A címszereplő Tóth Sándor egy interjúban
pályája egyik mérföldkövének nevezi Kun László
szerepét. Remélem, kerül olyan mérföldkő is az
útjába, amelynél érdemes lesz megállnia, mert ez
most nem olyan. Hanggal még csak-csak bírja a
szerepet - bár amikor Pápai Erikával kell együtt
énekelnie, hamar kiderül, énektudása milyen vi-
szonylagos egy énekelni tudó partner jelenlété-
ben -, de teljesen súlytalan a magányos király
vívódásának ábrázolásában, amiként adós ma-
rad bármiféle érzelem megjelenítésével is. Nagy
baj egy színésznél, ha már második megjele-
nésétől kezdve csak arra tudunk figyelni, milyen
újabb s újabb ruhakölteményekben pompázik.
Szó se róla, Rátkai Erzsébet jelmeztervező most
igazán kiélhette magát, magyar
színpadon ritkán láthatóan szín-pompás - ha
nem is mindig kényelmesen fel- és
levehető - ruhák színes kavalkádját
láthatjuk az előadásban. Kun
Lászlót különös élvezettel öltözteti:
legalább nyolc-tízféle gyönyörű
ruhában, palástban, kacagányban,
ingben, kabátban látjuk, csak
győzzünk gyönyörködni e
középkori, magyaros
divatbemutatóban. Hát még ha Tóth
Sándor szerepet is kapott volna
ezekhez a szép ruhákhoz! Az
viszont egyszerűen ellenállhatatla-
nul mulatságos, amikor a darab
vége felé mezítelen felsőtesttel
hátat fordít a közönségnek, s hátán
mint decens vipera ott kígyózik az
énekhangját felerősíteni hivatott
mikrofon zsinórja.

Elsősorban a szövegkönyv és a
rendezés hibája, hogy a sze-

Jelenet A kiátkozottból (Fábián
József felvételei)

replőknek egyáltalán nincs arcuk, jellemük, múlt-
juk és történetük. László az Őrlődő Király, anyja,
Erzsébet királyné (Császár Angéla egyébként
korrekt alakításában) a Szenvedő Anyakirályné,
Kézai Simon (Szakácsi Sándor) az Aggódó Ne-
velő-az egyébként már maga színházművészeti
bravúr, hogy az amúgy tehetséges színészt hogy
lehetett ennyire elszürkíteni e szerepben! -, Édua
(Pápai Erika) a Szép Szerető, Izabella királyné
(Csomor Csilla) a Meg Nem Értő Feleség. Kész.
Se szituációk, se jellemzés. Vannak még magyar
indulatoktól fűtött főurak- no persze csak amo-
lyan Hevesi téri szittyáskodásra tessék gondol-
ni, semmi vadulás (a Tolnai Miklós-Kocsis
György-Borbás János-Presits Tamás négyestől
ez már csak alkati adottságaik miatt sem várható
el). Viszont a szilaj kun urak - hát ők aztán igazán
mulatságosak, mint Stan és Pan, plusz egy darab
Marx brother (Botár Endre, Bori Tamás, Kovács
Zoltán), tiszta burleszk! Amikor ők táncra perdül-
tek, mögöttem a gimis lányok majd' meghaltak a
nevetéstől, s mit tagadjam, csak az öreges fe-
gyelmezettség tartott vissza a hangos tetszés-
nyilvánítástól.

Vikidál Gyula (Attila fejedelem „szelleme" -
miért kell a műsorfüzetben idézőjelbe tenni, nem
tudom) és Varga Miklós (Szent István király „szel-
leme" - lásd az előző megjegyzést) nem tudja,
miért van itt, de ha már elhívták őket egy dal
eléneklésére, hát eljöttek. Gomolygó füst (sok-
sok füst!), sztár be, dal fél-playbackről eldallva,
sztár ki, jöhet a következő szám. A nem létező

történetből úgysem lehet kizökkenni, színesítés-
nek meg még jó is egy kis sztárkísértetjárás.

Sörös Sándor az egyedüli, aki pápai legátusként
valami szerepfélét kísérel meg felépíteni. Nála lát-
szik, hogy mondani szeretne valamit, igyekszik
jellemet rajzolni, konfliktusokban részt venni,
azokat felépíteni és megoldani. Szépen is énekel,
nála a megjelenített indulatok belülről jönnek.
Alakítása értelemszerűen nagyon kilóg az
előadásból.

A kiátkozott zenés mű, szólnom kell tehát az
elhangzó dalokról is. Nem vagyok zenekritikus,
esztétikai értékítéletem így az egyszerű néző-
hallgató véleménye. Szörényi népi ihletésű zené-
jét még harcos Illés-hívőként szerettem meg. A
Sárga rózsa, az Amikor én még kissrác voltam és
a többi, de még az Utazás című önálló album sok
száma is a kedvenceim közé tartozik, az istván, a
királyzenéjét is szeretem. A kiátkozott huszonhét
dalából viszont - talán az egyetlen Hallod-e a dalt
kivételével (Tóth Sándor énekli) - egy sem
ragadott meg. A többi: ismétlődő, monoton
dallamok, ötlettelen hangszerelés, megje-
gyezhetetlen kavargás. Az előadás legnagyobb
csalódását ez okozta számomra. Nem hiszem,
hogy Szörényi tehetsége kopott volna meg, egy-
egy futam, dalindítás nagyon szép („Tekints le
rám, / Kiátkozott vagyok, / Legyen vége"), de
ezek hamar maníros önismételgetésbe, zenei
közhelyekbe, a ,bombasztikus hatások keresésé-
be fulladnak. Talán ha csak a zenére koncentrált
volna Szörényi - hiszen ehhez ért!! -, és nem
akart volna íróként is a műbe avatkozni...
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Bródy János szövegei igazán zavarba hoznak.
Egy idő után csak arra gondolhattam, hogy ez a
Bródy nyilván csak névrokona az Utcán, a Sárga
rózsa, a Miért hagytuk, hogy így legyen vagy a
Személyi igazolványom és a többi sok-sok Illés-,
Koncz- és Bródy-szám szerzőjének. Az általam
ismert Bródy nem írhatta le a kritika elején idézett
jópofaságot vagy olyan mondatokat, hogy „lágy a
hangod, Izabella, / szebb vagy, mint a képen"
vagy hogy „miért vonz a tűz, ha egyszer éget".
Valami nagy-nagy becsapásra tudok csak gon-
dolni. Vagy talán arra volt kíváncsi Szörényi és
Bródy, észrevesszük-e, hogy egy odakent, ne-
gyedébe-felébe elkészült valamit nyújtanak át?

Will Shakespeare

Az egykori Generál együttes frontembere, 1980-
ban a Rock Színház egyik alapítója, zenei ve-
zetője, igazgatója, Várkonyi Mátyás jegyzi a Ma-
dách Színház legújabb musicaljét mint zeneszer-
ző. A darab zenei anyaga (még?) nem kapható
CD-n, kazettán. Pedig jó zene, fülbemászó dalla-
mok, a számok többsége nyílt színi tapsot vált ki.
Apróságnak tűnhet, s csak nagyon-nagyon hal-
kan jegyzem meg, hogy még nekem is, aki pedig
igazán nem vagyok a zenés műfajok avatott
ismerője, visszaköszönt a legtöbb dal. Azt hi-
szem, például Dés László sokat csuklik mostaná-
ban, annyit idézik A dzsungel könyvének dalla-
mait ebben az előadásban. De örömmel ismer-
tem időnként a hetvenes évek magyar slágereire,
egy-egy Beatles-dallam is be-beúszik („Let it

be!"), s az Evitából vett dallamtöredékek is fel-
bukkannak itt-ott. Élesebb fülű kritikus nyilván
egyenként is meg tudná határozni a felcsendülő
dalok eredetijét. Nem baj ez, jótól tanulni nem
szégyen, s az „átvételek" nem érik el a zavaró
plágium határát. Remélem, a megidézett szer-
zőknek is ez lesz a véleményük, már amennyiben
piacra kerül a mű zenei anyaga.

A „legújabb musical" meghatározással persze
a Madáchban sietni kell, hiszen ha hihetünk a
színház kiadta műsorfüzetnek, mire e sorok
megjelennek, már az Oliver viseli e megtisztelő
címet. Nem tudom, ki hogyan van vele, de azért
nekem ez valahogy furcsa. A színház előcsar-
nokában Gábor Miklós, Pécsi Sándor, Kiss Ma-
nyi, Bessenyei Ferenc, Psota Irén híres prózai
szerepeikben néznek le ránk a képekről, odabent
pedig ma már jószerivel csak musicalt játszanak
az utódok. Tudom: új idők szorító kényszere,
gazdaságosság, siker, miegyéb, mégis...

A szerzőpáros és a rendező csalárd módon
kétfelvonásos műnek tünteti fel a Will Shakes-
peare-t, holott egészen bizonyos, hogy csak egy
felvonás készült el a bemutatóig. Lehetséges,
hogy valamikor elkészül majd a második rész is,
de most se történet, se zene a második résznek
nevezett időtöltés alatt. Pedig az első felvonás-
ban igazán minden a helyén lenni látszik: a ze-
néről már volt szó, de van jól mozgó-táncoló kar
is, és még egy történet is elkezdődik. Shakes-
peare-t látjuk segédszínész korában, Marlowe
tündöklését és bukását, gyilkos összeesküvést,
szerelmet; röviden: az életről szól a dal. Aztán
vége a felvonásnak, de a szünet után nem az
előadás folytatódik, hanem mintha első rendel-

Viczián Ottó (Will) és Békés Itala (Erzsébet) a
Madách Színház előadásában (Ilovszky Béla
felvétele)

kezőpróbára tévedtünk volna, összecsapják az
egészet, Shakespeare halhatatlan lesz, akinek
bűnhődnie kell, az gyorsan magába száll, még a
költő boldogtalan családja is sietve megjelenik
(honnan? miért?), hogy lássuk, milyen nehéz is az
élet, a színház leég (nem a Madách), aztán végre
jöhet a finálé. A finálé dramaturgiai mély-pont
ebben az egyébként is igen labilis műben: jól
szájunkba lesz rágva, hogy örökkévaló alkotások
születtek barátunk (pardon: haverunk), Will
tollából: állnak a színészek, és egymás szavába
vágva különböző Shakespeare-művekből
mondanak részleteket, miközben elsötétedik a
szín. Közhely. Közben meg - jellemzés, konflik-
tusok és történet nélkül - becsületszóra el kell
hinnem, hogy ez a Viczián Ottó alakította, nyápic,
riadt és neurotikus Shakespeare jó író volt.

A Globe Színház színpadra varázsolása igazán
kitűnő ötlet, Horesnyi Balázs többszintes díszlete
egyszerre színpad és aréna, piactér, a királynő
fogadóterme és alkalmi légyottok meghitt fészke.
Néha azonban mintha túl sokat játszana ez a tér,
függetlenül a cselekménytől: köteleken eresz-
kednek alá ismeretlen rendeltetésű szereplők,
alabárdosok rohangálnak körbe fegyverüket rázva.

Avar István még mindig szép orgánuma alig-alig
érvényesül, Sir Forsir szerepében színészi
feladata nincs. Időnként a Gonosz vagy a Csaló-
dott pózába kell merevednie, ezt öreges, fáradt
mozdulatokkal meg is teszi, de nemigen érti, mit
keres itt, ahol állandóan fiatalok viháncolnak meg
énekelnek körülötte.

Viczián Ottó A Sasfiók címszerepében bizo-
nyította már tehetségét ebben a színházban. Most
egészen különös Shakespeare-t alakít, aki nem
főszereplője-alakítója a világnak (és végképp nem
értő elemzője!), hanem sodródó szép-lélek, akit a
véletlen és a hatalmi harcok emelnek a
halhatatlanságba. Idegen ez a Shakespeare
mindenütt: a családja körében - már a darab
elején arról értesülünk, hogy elhagyta feleségét
és gyermekeit, hogy nagy színész legyen Lon-
donban -, de idegen a színházban, majd később a
királynő közelében is. Ez az idegenség azonban
nem a zseni legyőzhetetlen lobogása- ez teljesen
hiányzik Viczián alakításából -, inkább egy XX.
századi popzenészt látunk a viktoriánus Angliá-
nak képzelt csepűrágóvilágban. Az a benyomá-
som, mintha ez az alakítás különösebb változta-
tás nélkül átmenthető lenne Petőfinek, Elvis
Presleynek vagy akár Evitának is. Vicziánnak
messzire hangzó, pontos, éles hangja van. Eb-
ben a majdnem teljesen csak dalokból álló mű-
ben fontos az énektudás, s úgy tűnik, Viczián jó
szakmai felkészültséggel, odaadással énekel el
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minden számot. Ízlés kérdése, hogy nekem ettől az
orrból képzett, felső tenortól borsódzik a hátam.

Egészen kitűnő a Kit Marlowe-t alakító Crespo
Rodrigo. Alkata, énektudása, színészi játéka valódi
drámát feltételez, kár, hogy nem róla szól a darab.
Túl korán lesz ármány áldozata, így csak nosztalgi-
ával gondolhatunk rá a második felvonás alatt.

Lord Seal szerepében Homonnay Zsolt nagy
kedvvel alakítja a kissé feminin, szexuális vonzó-
dásaiban is meghatározhatatlan törtetőt, akinek
mindennél fontosabb a hatalom kiszolgálása. Át-
változásai, szélsőséges megnyilvánulásai során
neki van a legtöbb lehetősége a jó értelemben
vett komédiázásra, becsülettel él is a felkínált
lehetőségekkel, és még jól is énekel.

Für Anikó a legjobb. Szépen, tiszta hangon
énekel. Élvezettel alakítja a nagyúr szeretőjét, a
karrierjéért ágyakban és vágyakban nem váloga-
tó színésznőcskét, akinek talán igazi érzelmei is
lehettek valaha. Es még szép is. Jó még rövidke
szerepében Laklóth Aladár (Blade Razor), Varga
Klári (Kate) és Weil Róbert (Lord Cecil).

Feltétlenül dicsérni kell a Madách tánckarát-
különösen, ha összevetjük a Nemzeti hasonló
funkcióban csetlő-botló társulatával. Ötletes,
időnként kifejezetten nehéz koreográfiára képe-
sek egyszerre (!) mozogni, bejátsszák a színpa-
dot, fegyelmezetten, reagáló tömegként kísérik a
cselekmény minden mozzanatát. Jó látni, hogy
nem feltétlenül turáni átok magyar színpadon a
táncolni és énekelni nem tudó kar megjelenítése:
megfelelő felkészüléssel, jó szakmai munkával
igenis magas színvonalú eredményt lehet elérni!

Bródy Jánosnak sikerül a lehetetlen: alulmúlja
a pár utcával odébb műsoron lévő A kiátkozott-
ban mutatott formáját. Itt nem is a modernkedő
manírokról van elsősorban szó (rendszerválto-
zás, biznisz, baromira szívtam stb.), hanem az
olyan alpári, színvonal alatti megoldásokról, mint
a Shakespeare nevéből facsart szójáték (segg-
szpír, s persze, amikor ezt éneklik, látványosan
fenéken is billentik szerencsétlen Viczián Ottót,
csak hogy félreértés ne essék) vagy Erzsébet
királynő (Békés Itala pár perces, elfelejtendő ala-
kítása) dalának sorai („jó William, légy a
barátunk / egy ország súlya nyomja a vállunk"),
vagy a színház ars poeticájának leírása: „legyen a
szín-ház egy érzéki szentély / tartson tükröt a
természet elé". De a legjobban mégis az
keserített el, amikor Marlowe sorsáról azt éneklik,
hogy „nyomja majd a rádió / Marlowe, a
varázsoló". Igy.

Mindig gyanús, ha a tapsrend aprólékosan
kidolgozott- írta egykori jeles kollégám. Nagyon
igaza volt. Nos, a Will Shakespeare... tapsrendje
valóságos remekmű. Van itt kutyuska (ölben), lo-
bogó lendületű, meghajlással papírfelhőt kerekítő
színész, a királynőnek fejet hajtó urak és tömeg,
Avar István pedig egész külön kis jelenetet kerít
bevonulása köré; aztán közös éneklés következik,
ameddig a közönség bírja. Egyáltalán, mindenki
nagyon elégedett önmagával és a másikkal, az
egész előadással.

Két musicalről írtam a fentiekben. Látszólag csak
a dalszövegíró személyének azonossága köti
össze őket. Am ha alaposabban szemügyre

vesszük A kiátkozottat és a Will Shakespeare-t,
az összefűző szálak egész színes szövedékére
bukkanunk. Mindkét mű a széles közönség ki-
szolgálását tűzte ki célul. A mai ínséges színházi
időkben mindkettő kifejezetten fényűző kiállítású
produkció, ugyanakkor mindkét mű nélkülözi a
dramaturgok munkáját (a Shakespeare-t egye-
nesen a dalszövegíró írta!), ami mellesleg vilá-
gosan mutatja e szakma mai megbecsültségét.
Es mindkét előadásban sok a füst meg a tűz. Itt
legalább értem a koncepciót: hátha elfedi leg-
alább ideig-óráig a színpadon zajló eseményeket.

Nem lenne teljes a párhuzamok elősorolása, ha
nem hívnám fel a figyelmet arra, hogy mindkét
előadás zsúfolt házak előtt megy, jegyet alig-alig
lehet kapni rájuk. Azt jelenti ez, hogy igazuk van
a színházaknak, amikor kétes értékűnek sem na-
gyon nevezhető, összecsapott műveket tűznek
műsorukra, bízva a zene és a zenés műfaj hibá-
kat-hiányosságokat elfedő erejében?

Szörényi Levente-Bródy János-Szentmihályi Szabó
Péter: Á Kiátkozott (Nemzeti Színház)
Díszlet: Csikós Attila, Jelmez: Rátkai Erzsébet. Koreog-
ráfus: Román Sándor. Rendező: Iglódi István.
Szereplők: Tóth Sándor, Császár Angéla, Pápai Erika,
Csomor Csilla, Szakácsi Sándor, Sörös Sándor, Fülöp
Zsigmond.
Várkonyi Mátyás-Bródy János: Will Shakespeare vagy
akit akartok (Madách Színház)
Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Vágó Nelly. Koreog-
ráfus: Fodor Antal. Rendező: Nagy Viktor.
Szereplők: Viczián Ottó, Homonnay Zsolt, Für Anikó,
Crespo Rodrigo, Avar István, Békés Itala, Laklóth Ala-
dár, Weil Róbert, Varga Klári.
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