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folytatása a drámában, a szakításra nem terjed
majd ki a darabot záró Héraklész-bavatkozás -
Admétosz egyszerűen elkergeti Pherészt, apa és
fia kölcsönösen megátkozzák egymást.

A stúdiószínház szűk színpadán hatalmas, fe-
kete lepel borította dobogó: egyszerre síremlék
és - a lepel eltűntével - az Alkésztisz-Admétosz-
házaspár hálószobája, majd palotaudvar és cir-
kuszi porond. Mögötte függöny takarta fal: Ad-
métosz palotája, egyúttal Thanatosz halál-műhe-
lyének műszerfala, mindenféle kallantyúkkal és
villogó lámpákkal. A fal tetején erkélyszerűen
kiépített szónoki emelvény, ahol torzító mikro-
fonba búghatja-ordíthatja határozatait Apollón,
de kitűnően funkcionál mint a kar dizőz-megszó-
lalásainak színpada vagy a disc-jockey Apollón
keverőpultja is.

Külön kell szólni a karról. Három fekete ruhás
nő: egy fiatal lány, egy harminc és negyven év
közötti asszony és egy idősebb nő. Számtalan
kitekintést, értelmezési lehetőséget ad jelenlétük:
ők a hagyományos, az eseményeket kívülálló-
ként figyelő kórus, de néha mintha ők volnának
a minden isten és ember sorsfonalát szövő Moi-
rák is, megint máskor a vérbosszú istennői, az
Erinnüszök módjára veszik körül Admétoszt, de
Héraklész körül már ugyanők a báj istennői, a
Khariszok is.

Az előadás leglátványosabb, a szó jó értelmé-
ben legteátrálisabb megoldásai Héraklész (Váta
Lóránd) alakjához fűződnek. Egy brillantintól
csillogó hajú (és mellkasú), az ötvenes-hatvanas
évek rocksztáröltözékében feszítő, hangsúlyo-
san elviszpreszlisre vett figura, aki az elkényez-
tetett sztárallűrök minden kellékével élve (csók-
dobálás, bűvmosoly és kacsintás a csinosabb
lányoknak a nézőtéren, mikrofonba búgás, ero-
tikusnak szánt forgások, enyhén riszáló vonulás

stb.) betölti a színpadot, mindent és mindenkit
elcsábít és legyőz, ha kell, erőszakkal, ha kell,
hódítással éri el, amit akar. Ugyanakkor ez a
Héraklész hangsúlyozottan élvezi szerepét, azt,
hogy mindenre képes. Most éppen segít, egysze-
rűen visszaveszi Thanatosztól - és nem Hadész-
tól, amint ez az előadásban kissé nagyvonalúan
elhangzik - a halálnak már átadott Alkésztiszt, s
ezt éppoly könnyedséggel teszi, mint ahogy
mulatozik, kelleti magát, vagy narcisztikus
pózokban tetszeleg előttünk. A dráma
értelmezésében ennek a hangsúlyozott
könnyedségnek komoly jelentése van: Héraklész,
a sztár beavatkozása az egész konfliktust
végletesen banalizálja, mintha a leghétköznapibb
esemény, jelentéktelen epizód volna, ami
előttünk zajlott. Az Admétoszt érintő erkölcsi
konfliktus - egy férj megköveteli, majd el is
fogadja, hogy a felesége vállalja helyette a

Az előadásból kitetszik a
Novák Eszter vendégrendez
rosvásárhelyre: a darab
egyenrangú és hálás szere
edzést" tart a színészeknek. Eg
ról nézve: a belülről indított c
mas léptékűvé nőnek; másfelő
médiaklisék mögé egy összete

Szakács László (Apollón) és Veress László
(Thanatosz)

halált, végül alighogy eltemette feleségét, meg-
szegi hűségesküjét, és az első útjába kerülő nőt
házába és ágyába fogadja - egész egyszerűen
kiiktatódik a történetből.

Itt mindenki könnyeden, a világ természetes
rendjébe illeszkedő események sorozataként éli
meg a történteket: Admétosz érzékelhetően mi-
nél előbb szeretne már túl lenni ezen az egészen,
egyetlen kívánsága, hogy Alkésztisz minél gyor-
sabban tűnjön el, ha már vállalta helyette a halált.
Egyébként is szépen berendezte már az életét
Alkésztisz nélkül, az Alkésztisz-babát puszilgatva
szeretne elaludni, s reggel felébredve megfőzni a
kávét. Ebbe a szépen berendezett világba tör be
Héraklész a maga mindent elsöprő gátlástalan-
ságával és mindenhatóságával. Visszaadja Ad-
métosznak Alkésztiszt, csakhogy az előadás be-
fejező képe, a zavartan-ügyetlenül csókra készü-
lődő házaspár, amint az egész színpadot betöltő
nászi ágy szélén kuporog, rettentő sivárságot,
szomorúságot áraszt. A darab vége tehát nyitva
hagyja ezt az értelmezést, ránk bízza, hogy a
tragikus felhangokat kizáró komédiai felfogást
vagy az érzelmi sivárságot, a felsőbb hatalmak-
nak való teljes kiszolgáltatottságot érzékeljük-e
erősebbnek.

Euripidész: Alkésztisz (Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron
Állami Magyar Színház)
Rendezte: Bocsárdi László. Fordította: Devecseri Gá-
bor. Díszlet, jelmez: Bartha József m. v. Dramaturg:
Sebestyén Rita m. v.
Szereplők: Veress László, Szakács László, Váta Ló-
ránd, Molnár Gizella, Albu Annamária, Bartha Boróka,
Nemes Levente, Pálffy Tibor, B. Angi Gabriella.
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ÁLTS, SZERESS!
szándék, amivel
ni érkezett Ma-
kínálta tucatnyi
pben „átmozgató
yik oldal-
selekvések hatal-
l közelítve: a ko-
ttebb látásmódú

elemzés eredményei kerülnek. Alaposan meg-
dolgoztatja a színészeket a rendező: maradékta-
lanul idézd fel magadban az érzést (avítt szóval
átélésnek mondják az ilyesmit), aztán ebből ne-
kirugaszkodva fusd körbe a fél színházat, mássz
és ugorj, de az akrobatika határain se tűnjön el
az alakításból a pontosan árnyalt érzelmi tónus.
Izmos, életerős előadás született a magyarorszá-

: A CHIOGGIAI CSETEPATÉ



 KRITIKAI TÜKÖR 

gának férjet. Az már más kérdés, hogy vannak
kelendőbb bonvivánok a kikötőben, és a szigorú
hagyomány racionalitása az idősebb nővérnek
biztosítja az elsőbbséget. Minden a továbbélésért
van, nem a kapzsiság motiválja az állandó
aggódást sem, hogy visszatér-e minden bárka a
vízről, mennyi halat ad a tenger, milyen árat
adnak érte a kereskedők. Gyakorlatilag ennél
nagyobb harmóniát nem tud elérni egy közösség:
minden tagjának lehetősége van megtalálni a
helyét és megélni az alapvető emberi élménye-
ket. Feszes dramaturgiába szerkesztett egyetlen
folyamatos veszekedés a darab, ahol a végére
kiderül, hogy nem is volt konfliktus. Igaz, hogy
van, akinek meg kell elégednie a felvételi lapon
csak másodikként megjelölt vőlegénnyel, és van
olyan harcos asszony, akit a happy end érdeké-
ben az urának kell békülékenyre verni, de éppen
ettől nem bárgyú idill kerül elénk, hanem zamatos
életkép.

Ebben a szellemben valósul meg az előadás
is: ez a Chioggia bárhol lehet. A gyönyörűen
megszólaló, hol keserédes, hol gunyoros, eredeti
nyelven énekelt népdaloknak nincs folklórszaguk.
Maga a halászat se kap különösebb szerepet, a
szegénység is evidenciaként és nem mint dráma
van jelen. Félreértéseken alapuló vígjátékot
látunk, ahol az a legfőbb cél, hogy a közönség
nevessen. Es hogy szeresse valamennyi szerep-
lőt. Olyan kis semmi történetnek tűnik ez a Cse-

tepaté, de ha belegondolunk: mennyire túlmutat
minden elméleten, hogy kizárólag pozitív hősei
vannak, és hogy teljesen felszínes, jelentéktelen
problémák ürügyén valamennyi alapvető emberi
érzés felbukkan benne. Cseppben a tenger. És
lehet, sőt, muszáj szeretni mindenkit, aki csak a
marosvásárhelyi színpadra lép, ebben a Chiog-
giában mohó a szeretvágy, és még nem bántó
önérzet gerjesztette hisztériában-eufóriában él
mindenki. Sírnak és nevetnek. Felváltva vagy
egyszerre, sokszor szinte ok nélkül, mert van,
hogy boldogságában sír, elkeseredésében nevet
valaki. Tele van az ember szíve csordultig. A
túláradó emberi érzelmek szervezik a játékot,
amelyekről írni csak közhelyeket lehet, de látni a
színpadon valakit igazán örülni vagy tényleg csa-
lódni, az mégiscsak nagyszerű dolog.

Labancz Klára díszlete nem sugall tájékot, a
jelenetekhez alkalmas, semleges helyszíneket
teremt csupán, egyetlen hangsúlyos eleme a
szín-pad teljes mélységében elnyúló, vastag
deszkákból ácsolt mólórendszer, amelyen
hirtelen felindulásból gyakran szaladnak oda s
vissza a színészek, hogy a messzi tengert
kémleljék, vagy hogy

Simon Andrea (Lucietta), Kátai lstván (Titta
Nane) és László Zsuzsa (Pasqua)
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a feszültséget levezessék valahogy. De nemcsak
hátra, előrefelé is expanzív a játék, néhányszor a
nézőtéren zajlik. A túláradó érzelmek túláradó
mozgásokban nyernek kifejezést, más kérdés,
hogy nemritkán a koreográfia hibájából a színé-
szek a rendelkezésre álló idő alatt nem tudják
lefutni az előírt komolyabb távokat. A rendezés
faltól falig játéktérként kezeli a nagyszínházat, és
módszeresen igyekszik egyenletesen kitölteni,
komolyan próbára téve ezzel a szinészek kondí-
cióját. Mégis intenzívebbek azok a jelenetek, ahol

Novák Eszter hagyja „felborulni a színpadot", és
mérsékeltebb léptékben komponál. Apró játékok
zajlanak, de jobbára nem kellékekkel (azokból
kevés van az előadásban, ettől például műbalhé
jellegű a halászbárka kipakolása), hanem érzel-
mekkel. A színész egyszerűen hagyja kiülni az
arcára az érzelmet. Nem sírások vannak az elő-
adásban, hanem könnyes szemek és utána hir-
telen váltás: komédiás perpatvar és rikoltozás. A
szentimentálba hajlás kiküszöbölésére gyakran
dolgozik finoman a szöveg ellen a játék: nem azt

Domokos László (Isidoro) és Kovács Ágnes
(Orsetta)

teszem, amit mondok, vagy nem az az érzelmi
hangsúlya a mondatnak, mint amit a szavak ér-
telme sugall. Elmegyek, üvölti valaki, és marad.
Arról beszél, hogy mennyire haragszik, és köz-
ben ezt hallani ki a hangjából: hát nem érted,
hogy mennyire szeretlek, te majom? Mindenki
szeret, mindenki jót akar, csak olyan nehéz egy-
mást megérteni. Ezen az esendő kommunikációs
igyekezeten lehet mindvégig nevetni, és nem
elrontja, csak ellenpontozza a jókedvet, hogy
közben ott lebeg fölötte az összes rettenet: a
gyermektelenség, a pártában maradás, az elsze-
gényedés, vagy hogy elsüllyed a több családot is
eltartó hajó.

Győrffy András vagy Szélyes Ferenc bérlő
komédiázásával nagy közönségtetszést arat, de
a marosvásárhelyi társulat fiatalabb tagjai érzé-
kenyebbek az ambivalens, ellentétes érzelmeket
összevillantó játékmódra, és náluk látni a bejárt
utakat, ahogy a teatralitást szolgáló hirtelen for-
mai váltások hátországát, árnyalt motivációját
igyekeznek megteremteni. Nemcsak a szerelme-
sek, de a jegyző is kölyök még: nem vén kujon,
hanem sápatag, ügyetlen udvarló. Bevásárló-
szatyrot cipel, nyomasztó aktatornyok árnyéká-
ban dolgozik, ügyetlenkedik a távol lévő bírótól
elorzott parókával, és nem mer hozzányúlni az
élő halhoz, amivel korrumpálni akarják. Teljesen
reménytelen küzdelmet folytat, hogy békét sze-
rezzen, és Domokos Lászlónak azok a jelenetek
sikerülnek kevésbé, amikor a cselekmény előre-
haladása érdekében mégiscsak határozottan ké-
ne fellépnie, de nem tud hinni benne, hogy esélye
lehet a vérmes bennszülöttek vulkán-indulataival és
együgyű ravaszságával szemben.

Az idősebbek nemzedéke három ifjú párt
igyekszik összeboronálni, és míg beköszönt a
végleges leosztás, számos duóra és trióra nyílik
alkalma a hat, nagy kedvvel játszó fiatal színész-
nek. A tizenhét éves Checca szerepében Tompa
Klára nincs híján a kislányos bájnak, de a lolitás
pikantériának sem. Durcás és csodálkozó, mikor
mi kell. A félénkségét percek alatt rámenősség
váltja fel, ha érzi, hogy fölénybe került. Feslő (de
nem feslett) bimbó, aki igazi alkalmakat ad a
férfiaknak rácsodálkozni kiütköző nőiességére.
Tompa Klára Az üvegcipő egy jól sikerült előadá-
sa Irmájának játssza Checcát - teljesen jogos a
vetélytársnők minden aggodalma. Főleg a né-
hány évvel idősebb, szelídebb Orsettáé. Kovács
Ágnes inkább finomabb női intrikákat műveI,
csak egy speciális nézés és fejtartás kell, hogy
porig alázza visszakéredzkedő udvarlóját, de fö-
lényes jó napot-jában ott lüktet: mikor fogsz már
végre megölelni. A vehemens Lucietta pedig az
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kciójelenetek motorja: Simon Andrea a nekiva-
ult nőstények csatájában olyan elementáris
ühvel nyisszantja le Tompa Klára addig megté-
esztő természetességgel viselt vendégcopfját,
ogy egy pillanatra tényleg megdöbbent. Simon
ndrea töredék pillanatok alatt képes érzelmi
áltásokra, sistergően energikus. A zárómono-

ógban szó szerint a marosvásárhelyi közönség-
ez fordul, és jól eltalált ritmusban, könnyesen-
elegen úgy képes elmondani az egyébként di-
aktikus szöveget, hogy azzal egy csapásra a
ézőtérre is kiterjeszti a színpadon addigra el-
ralkodó szeretetet.
Ritka szerencsésen passzol össze alkatban a

árom vőlegény triója is. Titta Nane a helyi menő
sávó, belevaló és agresszív. Kátai István felszegi
usafejét, szőkén, kék szeműen körülnéz: ki meri
z ő útját keresztezni, és már keresi is a kést.
sak ott bizonytalanodik el, hogy kibe szúrja
égül. Mert a legerősebb halászlegény is
ehetetlen a női fifikával és hisztériával szemben.
ocs-kor Lóránt ideális adottságokkal

endelkezik a behemót Beppe szerepéhez,
iköpött jóindulatú, szeretetre méltó
umburnyák. Sírós dühében kenyeret majszol,
s iszonyodik tőle, ha bármi-

ozgásjátékok, képi ötletek, szövegvariációk a
seresznyéskert témáira - ezt az alcímet lehetne
dni a Mozgó Ház Társulás előadásának. Hudi
ászló rendezése nem a Csehov-mű

nterpretációja, hanem a da-
abhoz kapcsolódó asszociatív etűdök laza lán-
olata. A rendező egy interjúban azt nyilatkozta:
iindulópontjuk a szöveg egy-két mondata,
egfeljebb egy-egy képe volt, ennél nagyobb
gységeket nem dolgoztak fel.
A produkció valójában három szinten zajlik. A

zínpad előtt tévékészülékek állnak. melyek az
lőadás teljes időtartama alatt (időnként elnémít-
a) az együttes tagjainak "drámapedagógia-gya-
orlatait" közvetítik: egy-egy szereplőt látunk, aki
gyes szám első személyben arról beszél - bele-
épzelve magát valamelyik Csehov-figura hely-
etébe -, hogy miképp élte meg a történteket,
ogyan emlékezik vissza rájuk, mit jelentett
indez neki. Az élőbeszéd pongyolaságait, ordító

özhelyeit tartalmazó kötetlen, improvizatív
egnyilatkozások azonosíthatóvá teszik ugyan

zt, hogy melyik színész melyikfigurát játssza (az

ben is döntenie kell, ilyenkor teljesen megzava-
rodik. Nem úgy Béres Attila fiókintrikus Toffolója,
ez a kedvesen sunyi, kölyökrókaszerű, kákabélű
figura, akinek minden grimasza ezt üzeni: kicsi
vagyok, segítsetek. A közönséget aktivizálja is,
hogy hozzájusson egy létrához, amivel aztán ő
és Bocskor Lóránt a némafilmek fénykorát idéző
burleszk-etűdöt mutat be, még eggyel beljebb
lopva magukat a nézők szívébe. Ahogy a chiog-
giai halászkolónia lakóit, úgy a marosvásárhelyi
színészeket is ugyanaz az elszánt igyekezet moz-
gatja: szeretni és szeretve lenni. A közönség
pedig kevésbé féltékeny, mint az olasz szerel-
mesek.

Carlo Goldoni: A chioggiai csetepaté (Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulat) Díszlet-
jelmez: Labancz Klára. Rendező: Novák Eszter m. v.
Szereplők: Tatai Sándor, Balázs Éva/László Zsuzsa,
Simon Andrea, Bocskor Salló Lóránt, Kátai István,
Szélyes Ferenc, László Zsuzsa/Fülöp Bea, Kovács
Ágnes Anna, Tompa Klára, Györffy András, Béres
Günther Attila, Domokos László, Siklódi Ernő, Ördög
Miklós Levente, Koszorús Kálmán, Gyárfás József, Man
Alexandru.

eredeti helyzetektől merészen elrugaszkodó

színpadi játékból ez nem mindig derül ki egyér-
telműen), ugyanakkor látszólagos személyessé-
gük ellenére szinte semmit se mondanak a fel-
idézett alakokról, illetve a velük találkozó színé-
szekről. Ez a videofelvételeken hallható fásult,
színtelen beszédmódból, érzelemmentességet,
keresettséget sugalló metakommunikációból is
következik. Mintha civilek beszélnének úgy, hogy
közben rájátszanak civil közönyükre. Igy hát a
videobejátszásokból elsősorban az a hatalmas
távolság érzékelhető, amely Csehov és a mai
huszonévesek világát elválasztja. Mindez ironi-
kus idézőjelekkel látja el a Cseresznyéskert té-
máinak felidézését. Anakronisztikusnak, köz-
helyszerűnek, hiteltelennek hat az a világ, amely-
be a szereplők „beleképzelik magukat", ugyanak-
kor magukat a megnyilatkozókat is furcsának,
nevetségesnek érezzük, mert azzal próbálkoz-
nak, hogy egy számukra teljesen idegen (és ér-
dektelen) világ problémáiról beszéljenek.

Sokkal izgalmasabb viszont az előadás másik
két rétege, illetve ezek egymással való kapcsola-

ta. A színpad hátterében - a videobejátszások
tagadhatatlan jelenidejűségét ellenpontozandó -
századvégi orosz hangulatokat árasztó diaképek
jelennek meg. Ezek (hol közvetlenebbül, hol
áttételesebben) a színpadi történéseket is ér-
telmezik. Amikor a szájában sétapálcát tartó
kutyát látunk a képernyőn, a színpadon mozgó
szereplő is úgy viselkedik, mint egy kutya. Egy
másik képen piknikező társaság jelenik meg,
miközben a színpadon alsóruhára vetkőzött,
kucorgó alakokat látunk, akik kaotikus zajt csap-
va egymás szavába vágva „beszélgetnek". Ezt a
nyugtalanító, zavaros hangáradatot aligha
ellensúlyozhatja a háttér néma, mozdulatlan
békéje.

Mindez azt is jelzi, hogy a vetített képek elsőd-
leges funkciója nem a színpadi történések értel-
mezése. Inkább olyan valóságelemekhez hason-
líthatók, melyeknek váratlanul önálló életre kel a
tükörképük, és ebben a tükröződésben az eredeti
helyzet hirtelen egészen más fénytörésben, új
dimenzióba emelve mutatkozik meg. Azaz a dia-
képek ahelyett, hogy magyaráznák, inkább ki-
váltják, elindítják, indukálják a színpadi esemé-
nyeket. Mintha a szereplők arra tennének kísér-
letet, hogy leutánozzák, rekonstruálják a képe-
ken látható helyzeteket, pózokat, de végered-
ményében ez a „tükröződés" is kontrasztot te-
remt, „ellenképet" hoz létre: a nosztalgikus, ér-
zelmes, elmerengő vetített állóképekből groteszk
élőképek, bizarr mozgásjátékok alakulnak ki. A
háttérre vetített képen például békés családot
látunk: egy férfit és egy nőt, ölükben kisfiúval és
kislánnyal. A színpadon azonban ennek eltorzult
változata, jelenik meg: két fekete ruhás, ostobán
mosolygó felnőtt sátortetős kicsi házat fog közre,
ahol pici bábtestén valódi emberfejet „viselő" két
„gnóm" kuksol. Majd vált a dia, s a háttérben
mérleghinta tűnik fel. Ezzel egy időben - a
„sátortető" ötletes, gyors átrendezésével - a hinta
valóságos mása is megjelenik a színpadon. A két
hintázó nyakába azonban bőröndök sokaságát
aggatják a többiek, így a háttér sugallta önfeledt
játék a színpadon nehézkes, nevetséges
küszködéssé alakul. Egy későbbi diafelvételen
fehér ruhás lány ül kecsesen, kezét finoman az
ölébe ejtve. A színpadon viszont fekete ruhás,
férfias alkatú, „nagydarab" lány jelenik meg.
Komikusan tipeg ide-oda, majd lehuppan egy
ládára. Önkéntelenül is a képen látható pózba
helyezkedik. De az ő alkatához nem illik az
eredeti, természetes gesztus, amelyet tovább
ironizál az is, hogy a lány fehér pomponos fej-
pántot rak a homlokára. Majd megjelenik négy
fehér ruhás lány, mindegyikükön pomponos fej-
pánt. Groteszk, magakellető táncuk végképp bi-
zarrá teszi a háttérvetítés meghitt, naivan nőies
gesztusát.

Ugyanakkor az előadás etűdjei Csehov Cse-
resznyéskertjét is „tükrözik": többnyire a darab
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