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enervált, álmodozó két őr remekül megérzi
ennek az abszurd nyelvi humornak a stílusát
és ritmusát.
Máté Gábor először rombol, elidegenít, hogy
azután fokozatosan felépíthessen egy
színpadi formanyelven és konszenzuson
alapuló színházi valóságot. Az igazság
magában a párbeszédben születik meg.
Abban a szent komolysággal játszott tár-
sasjátékban, amely színész és színész,
színész és közönség között zajlik. E játék
alapját pedig szabályok és rendek alkotják;
szabályok és rendek, amelyeket maguk a
játékosok választanak. Antonio például
megtörli a lábát az ajtó előtt, pedig nincs is
lábtörlő, és az ajtó sem vezet sehová. A két,
ironikus eszközökkel (guggolással és
megrövidített bottal) megjelenített öreg-
asszony is attól válik valóssá, hogy a többi
játékos „belemegy" a játékba: szolgá-
latkészen felsegíti őket a székre. (Az
igazságnak e mindent átszövő kohéziós ereje
a garancia az igazságra.) Az előadás-nak
talán ez a legvarázslatosabb pillanata.
Az előadás fokozatosan és spirálisan vezet
bennünket egyre beljebb a színjátszás bugy-
raiba. Az ironikusan önreflexív leleplezés és
kikacsintás (a „Megyek. Valaki futva jő"
instrukció közlése; az „Ezt nem hagyhattam
ki" mondat a megbotláskor; az ablakon való
bemászás sikertelensége után annak meg-
kerülése; a világosítók megszólítása stb.)
fokozatosan elhalkul, és oldódik át játékba.
A második részben a feliratai és üressége
miatt elidegenedett kisszínpad is bekap-
csolódik a játékba, amely az első részben
még csupán egy szituációt implikál (a csel-
szövést s annak kilesését); a második
részben viszont - amikor hol az esküvő hely-
színéül szolgáló kápolna, hol Leonato háza,
hol pedig a fogda - már olyan jelentéshordo-
zóvá válik, amely a játszóknak alárendelve,
szabadon változtathatja funkcióját.

Indulni azonban díszlet és jelmez nélkül
indul az előadás: csupán egy szék és egy
gördülő, jelmezekkel teleaggatott ruhafogas
„tölti ki" a játékteret. Ezek, bár funkcio-
nálisan használatba kerülnek, és játék is
szövődik köréjük, mégsem válnak a történet
szerves részeivé - épp ez ad létjogosultságot
színpadi jelenlétüknek.
A jelmezsorral való „játék" például magának
a jelmeznek az ambivalens voltát mutat-ja:
hol akadályt jelent az útba állítva; hol
függönyként félrehúzva „átjárót", „kaput"
képez, amelyen keresztül ki- s beléphetnek a
színészek a színpadi valóságba; hol pedig
leplező, takaró voltával cinkosan segíti a
játékosokat. Beatrice ruhaként való fogasra
bújása-lógása viszont a színész - játéktér-
kitöltési célokból történő - kellékként való
kezelésére, mozgatására utal.
Máté Gábor színházi szemszögű, önreflexív,
magát leleplező megközelítése rend-kívül
érdekes, sokrétű és bonyolult, ráadásul még
szórakoztató is. Kedélyes „társalgás" a
nézőkkel, a szakmával és önmagával.
Problémafelvetései igen tudatosak, átgon-
doltak, kidolgozottak, ám elköveti azt a
hibát, hogy a rendezői elgondolás által már
kellőképpen megterhelt, amúgy is szövevé-
nyes történetbe belezsúfol néhány feleslege-
sen és értelmetlenül felvetett szálat, amelyet
azután nem is bont ki. Ilyen a homoszexua-
litásra utaló két epizód: Hero és Margaréta
nász előtti pikáns fürdőzése vagy Antonio
karneváli férfifenék-fogdosása. Ezek, vala-
mint néhány más, ugyancsak öncélúan fel-
vetett geg, csak megakasztják és megzavar-
ják a már kialakuló játék-valóságot.
A játék részesei Horvai István végzős osztá-
lyának növendékei. Sipos Imre méltósággal,
ugyanakkor baráti közvetlenséggel formálja
a mindent kézben tartani és irányítani akaró,
ám felszínessége miatt mégis könnyen
megtéveszthető herceget, Nagy Ervin, akire

pirospozsgás kamaszarca miatt talán kevés-
bé illik a flegma, pökhendi, érzelmeit leple-
ző Benedetto szerepe, eleven játéktech-
nikájával, humorérzékével feledteti ezt, s
így egyaránt hiteles szerelmes pojácaként,
majd érett férfiként. Buza Tímea viszont,
bár magas, szikár, kevéssé lágy és nőies,
intellektuális alkatával alkalmas Beatrice
eljátszására, egyelőre még túl görcsös, fe-
szengő és kontrollált egy ilyen reneszánsz
módra vérbő, sziporkázó szerepre. Benkő
Nóra Margarétája viszont kellőképp frivol,
pajzán és pattogó shakespeare-i figura.
Varga Gabriella is igazi Hero a maga dur-
cás, naiv bájával, ennek ellenére úgy tűnik,
még csak jelenetekben gondolkodik, s nem
lélektani szerepegészben.
Ebben a vizsgaelőadásban azonban nem-
csak a főiskolások kerülnek közelebb a szín-
ház misztériumához, hanem mi, nézők is,
hiszen részesei leszünk e beavatásnak. A
közel két és fél órában vezetőnk Máté
Gábor színész-rendező, aki igazán beavatott-
ja és értője e „titoknak". Tudja, hogy a szín-
házban az érzéki és emocionális erők hatnak
a legintenzívebben.

Marik N o é m i

Shakespeare: Sok hűhó semmiért
(Színház- és Filmművészeti Főiskola)
Díszlet: Horgas Péter. Jelmez: Horváth
Judit, Füzér Annamária. Rendezte: Máté
Gábor.
Szereplők: Sipos Imre, Kolovratnik
Krisztián, Sarádi Zsolt, Nagy Ervin, Fekete
Ernő m. v., Hajdu István m. v., Ruszina
Szabolcs, Hujber Ferenc, Fábián Gábor,
Kocsis Gergely, Gyuriska János, Pataki
Ferenc, Vranyecz Artúr, Varga Gabriella,
Buza Tímea, Benkő Nóra, Polyák Lilla.
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Y O R I C K C I C A
A fánál, ahol Richárdot megtalálta a kínhalál,
egy macska koponyája van eltemetve.
Szegény, bolond Yorick cica nejlonko-
porsóját éppen azon a helyen kaparták el,
ahonnan a tépelődő aranyifjút - hogy elfog-
lalhassa helyét halott atyja jobbján - egy
penge átszöktette a túlvilágra. Hogy hol van e
bizarr átjáró élet és halál között? Nem
könnyű első ránézésre felismerni, de annyi
biztos, hogy nem Dániában. Ez egy sze-
métlepte, mögöttes tér: valami bűzlik -
Kőbányán.
Az erősen (és hozzáteszem: szándékoltan)
sörszagú shakespeare-iádát, Lőrinczy Attila
első színművét az elmúlt hónapokban két
színház is bemutatta, Budapesten és

Kaposváron. Nem hiszem, hogy az évezred
hátralevő napjaiban előkerülne még egy új
magyar darab, amely ekkora figyelmet
kapna. Talán az előadások létrehozói is
megérezték ezt a millenniumi terhet.
Ugyanis - ha már belekezdtek a kortársját-
szásba - először is el kell számolniuk azzal,
ami a kilencvenes években történt, történik.
Ami eleve nem könnyű feladat. Másrészt
viszont muszáj valamit mondani arról, ami
ezt a mi korunkat megnyugtatóan és
végérvényesen lezárja; valamit, ami kerekké
teheti a történetet Shakespeare-től Ibsenen
és Brechten át (teszem azt) Lőrinczyig. De a
kritikaíró apokaliptikus hangvételű rio-
gatásától függetlenül is látni kell, hogy ez a

mű már önmagában (az ősbemutató
dátumától függetlenül) egyfajta összegzés,
értékelés; ha tetszik, végelszámolás. Mert
közös nevezőre hozza a Shakespeare-től
tanult kifejezésmódot és dramaturgiát a
jelenkorban átélt tartalommal. Mert felmu-
tatja, hogy mi változott azóta (kárára a
világnak), és hogy mi bizonyult örökkévaló-
nak (vesztünkre). Igy minden efféle aktuali-
zálás kétélű: egyik szemünk sír, hogy mi-
csoda vérmocskos-lealjasult világban élünk,
másik szemünk viszont szintén sír, mert azt
látja, hogy ez sosem volt és talán soha nem
is lesz másképpen.
Természetes dolog, sőt, inkább szükség-
szerű, hogy régi művek új előadásai a maguk
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korára (is) reflektálnak. Ilyen érte-
lemben már született egypár, többé-
kevésbé hiteles és többé-kevésbé
maradandó korrajz a kilencvenes évek
világáról. Ezek az előadások a múlt
jól ismert, mégis aktuális tartalmához
rendelik hozzá a jelen vonásait. A
Balta éppen fordítva működik: a
hétköznapi valóságot emeli meg
Shakespeare stílusa által, jambikus
lejtést csempészve a köztéri
szitkozódásba („Annyira tudtam,
éreztem előre! / ...A büdös francba
kellett kijönnöm, / ...még hogy
Kőbánya, ki találta ezt ki?" -
panaszolja Richárd a darab legelején).
Ez a technika voltaképpen kifordítja
az időt. Pontosan így nézne ki egy
olyan előadás, amelyet egy klasszikus
kőbányai történetből frissítenek az
egykori Globe színház nézői számára.
Végső soron a távolság a fontos: a
cél, hogy a mai néző a mai történetet
lehetőleg ne a déli tévéhíradó
perspektívájából, hanem vala-mivel
nagyobb távlatból lássa. A maga módján
mindkét előadás, a pesti és a kaposvári is
igyekezett kiemelni, kiszakítani a drámának
a napi valóságra rímelő elemeit a napi tudat
természetes közönyéből. Röviden: miként
lehetséges, hogy olyan szövegek, mint
Richárd fentebb idézett szavai vagy a
csúcsponton elhangzó „Kurvára sajnálom,
Bitó, kurvára", ne veszítsék el a vulgáris
megfogalmazásból eredő, sajátos
jelentésárnyalatot, miközben olyan drámai
szerkezet részeiként jelennek meg, amely
nem illeszkedik magától értetődő módon a
ma logikájához.
A Budapesten adott válasz egyértelműen a
színészi munkát állítja a középpontba. Így a
díszletnek nincs különösebb jelentősége; a
színpad csaknem üres, csak jelzésszerű tár-
gyak vannak. Agy, asztal,
fotel ki-be jár, anélkül, hogy
a nézőnek kicsit is figyelnie
kellene arra, melyik tárgy
mikor hová kerül, és hogy
néz ki. A háttérben kék
felület, rajta szabálytalan
piros háromszög, a
legolcsóbb,
legsemmitmondóbb reklám-
design negatív szellemiségét
követve. A rikító színek
mégis oda-odavonzzák a
tekintetünket, így folyton
beleesünk abba a csapdába,
amely a hétköznapokban is
lépten-nyomon elénk kerül:
ott keresünk tartalmat, ahol
valójában semmi sincs. A
marketing tárgya ezúttal nem
más, mint a túlvilág: az
álszemérmetlen háttér előtt
megkövesedettnek tűnő,
szürrealista szemétkupac
álldogál. Itt jelenik meg
Richárd atyjának szelleme a
két mennyei prostituálttal, és
halála után ide kerül maga
Richárd (Nagy Ervin) is.
Mindössze pár centi-méternyi

szintkülönbség jelzi, hogy a színpad előtere
szolgál a földi valóság helyszínéül. A szerénynek
mondható díszletezéshez képest a jelmezek aktívan
részt vesznek az előadás miliőjének
megteremtésében. Tóth Anita lábán a
színháztörténetbe újra besétál a koturnus avagy a
holdjáró; a két alvilági figura, Bitó (Vajdai
Vilmos) és Szenes (Tóth Zoltán) a „gyilkosság a
tőzsdén" eszméjét követve ruházkodik a Coxból;
de Buci (Rajkai Zoltán) és Richárd megjelenése
sem hagy kétséget a hol/mikor/ mennyiért
kérdésében. Az enyhe iróniával megtűzdelt
divatparádé következő szintjén Anna (Fullajtár
Andrea) áll, hidrogénszőkén, bundában - és
bizonyos értelemben ennek a sornak a folytatását
jelenti az a NASA-fejlesztésű kosztüm is,
amelyben Richárd

atyjának szelleme (Takács Ferenc)
visszalátogat (a Holdról?).
Az igazi hangsúly mégis a színészi
játékra helyeződik. A darab szövege
legalább három szellemi
közeget említ meg: Richárd, Buci,
Anna és Bitóék yuppie-gyanús
világát, a család gondosan antikolt
nagypolgári atmoszféráját és persze a
holtak birodalmát. Az igazi
törésvonalak itt húzódnak; a halott
családfő mintha más előadásból
tévedt volna erre a színpadra, ahol
már amúgy is folyik egy burkolt
játszma Anyika (Máthé Erzsi)
klasszikus nagyasszonyi attitűdje
és Richárd shopping mali-realizmusa
között. Az az anomália, amelyet
fentebb a forma és a tartalom
ellentéteként jellemeztem, ebben
az előadásban a színészi eszközök
teljes skáláját magába foglaló,
frontális küzdelem szintjén

bontakozik ki. Richárdnak esélye sincs
arra, hogy megváltást nyerjen az

atyai sugallat által, mert a szellemvilágban
szemlátomást éppen úgy nincsen keresni-
valója, mint saját bevallása szerint
Kőbányán. Es sejthető, hogy a család
lemészárlásának gondolatát sem a puszta
érdek szüli, hanem az a megoldhatatlannak
tűnő kommunikációs válság, amely a főhős
és családja között minden valóságos
közeledést kizár. A darabbeli Richárd nem
tud mit kezdeni az olyan magasztos
monológokkal, mint amilyet Apika intéz a
családhoz a halotti toron, éppen úgy, ahogy
az előadásban Nagy Ervin alakítása sem
hozható közös nevezőre Kun Vilmos
játékával. A történet középpontjában álló
válság minden tényezője a színészek
hanghordozásába, arcjátékába, gesztusaiba
van sűrítve:
az előadás azért töredezett és levegős, mert
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Nagy Ervin (Richárd) és Bodnár Erika (Erzsébet) a pesti előadásban

Fullajtár Andrea (Anna) és Bodnár Erika (Koncz Zsuzsa felvételei)
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a forma és a tartalom anomáliája a formában
(színészi játék) és a tartalomban (cselekmény)
is külön megjelenik. Máté Gábor nehezen
nézhető, kényelmetlen előadást rendezett -
nem hajlandó megspórolni a közönségnek
azt a fáradságot, hogy összerakja a szétszórt
elemeket. Ugyanakkor éppen ez a szilán-
kosság teszi különösen értékessé azokat a
pillanatokat, amikor a szereplők mintha
mégis találkoznának egymással. Erzsébet
(Bodnár Erika) és Richárd kapcsolatában
fedezni fel néha olyan pillanatokat, ame-
lyekben a színészi érzékenység legyűri a
koncepció által adott formai ellentéteket.
Mindezek fényében különösen érdekesnek
tűnnek azok a megoldások, amelyekkel
Réthly Attila rendező élt Kaposváron. Az
előadások, melyeket szinte párhuzamosan
készítettek el, természetesen nem hatottak,
nem hathattak egymásra. Éppen ezért
figyelemre méltó, hogy mennyire eltérő a
két megközelítés. A kaposvári Balta éppen
az egyöntetűségre törekszik. A legfontosabb
tényező ebből a szempontból az, hogy az
összes szerepet férfi játssza. Ilyen módon az
az öt szereplő (a mennyei prostituáltakat
nem számolva), aki nőimitátorként lép fel,
szinte automatikusan összehangolódik: egy-
befogja játékukat a közös csíny, amelytől
nyilvánvalóan egyetlen néző sem tud igazán
elvonatkoztatni. Es amíg a néző azon mulat,
hogy Znamenák István Annája milyen ke-
csesen fésüli ki a szeméből éjfekete haj-
szálait, vagy hogy Végh Zsolt Kismargója
mennyire hitelesen tükrözi a Barbie babá-
jukat püfölő bakfisok ügyetlen nőiességét,
addig mintegy észrevétlenül befogadja a
darabban rejlő alapvető kettősséget a ham-
leti tartalom és a külvárosi forma között.
Kaposváron a díszlet is jóval nagyobb
szerepet kap, mint Pesten. A korábban
említett három régió itt ténylegesen külön-
válik: az emeletes színpad alsó része a külső
helyszín, ahol Bitóék farkastörvényei
uralkodnak, a verekedések, kocsilopások,
késelések világa. A galéria, Richárd család-

jának zárt, belterjes miliője, melyet két
hatalmas ajtószárny olykor ténylegesen is
elzár a külvilágtól (azaz a nézők szeme
elől), aranybarna családi hangulatot,
ünnepiességgel leplezett pszichózist sugall.
Szinte várható, hogy ez a világ előbb-utóbb
felfalja saját magát, ahogy Apika (Gyuricza
István) valóban bekebelezi Ede fia földi
maradványait. Az egész színpadot vasrács
fogja körül, egyszerre változtatva az alsó
régiót játszótéri focipályává és a földi vilá-
got ijesztő kalitkává. Richárd atyjának
szelleme a nézők között ülve figyeli az élők
vergődését a (mondjuk így) lét ketrecében.
A pesti előadás semleges színpadképe nem
határolja le, nem nevesíti a játékteret; a
kaposvári előadásban azonban a jelmez,
ahogy a díszlet is, a kispályás fociról szól: a
szereplők megjelenésében éppen az a
feltűnő, hogy tökéletesen életszerű. A két
gengszter (Sarkadi Kiss János és Tóth
Richárd) például a legszabályosabb gör-
deszkás, illetve gettóstílust követi. Richárd
(Kocsis Pál) tragédiájának legtöbb állomása
nem gondolati szinten, hanem nagyon is
explicit formában jelenik meg. Kizuhanása
a fojtogató családi légkörből a huzatos
valóságba valóságos zuhanás (de legalábbis
leereszkedés) a színpad felső részéből az
alsóba; halála pedig valóságos távozás a
földi élet helyszínéről.
Mivel az abszurditás nyíltan megfogal-
mazódhat az előadásban a rendezői koncep-
ció szerint, az egyes színészi alakítások is
nagyobb teret kapnak a szimbolikus-elemelt
játékra. Az előadás egész felülete azt a
feszült ellentmondást árasztja, amelyre a
cselekmény épül: a kaposvári néző számára
nem kényelmetlen az egymás mellett el-
beszélő szereplők, a tülekedő, ám önmaguk-
ban hamis világképek konfliktusa, mert nem
jelent reménytelen (tehát drámaiatlan)
küzdelmet. Kocsis Pál Richárdja igenis
részesül egyfajta feloldozásban: a rácson
túlról tekintve (a nézők ezt már rég tudják) a
dolgok a helyükre kerülnek - a lezárás, ha

nem is grandiózus, de mindenképpen har-
monikusabb, mint a pesti Richárd halála. Itt,
a ketrecen kívül Richárd meglátja azt, amit
mi mindvégig láttunk: hogy Anna, Erzsébet
és a többiek voltaképpen nőimitátorok, sőt,
színészek. Az utolsó jelenetben Erzsébet
(Kovács Zsolt) belezavarodik a Miatyánkba,
és az igazi színházi súgónak kell köz-
belépnie, hogy az előadás véget érhessen. A
teatralitás lelepleződik. A kamrabeli
előadásban éppen ellenkező végkifejletet
látunk: nem az élők változnak apró, mulat-
ságos, színészkedő figurákká a halott
Richárd szemében, hanem maga Richárd
lesz nagyon furcsa a NASA-jelmezben.
Végső soron szegény Yorick cica az
egyetlen szereplő, aki a két előadásban
ugyanazt játssza. Vele igazán mostohán bánt
a sors - itt is, ott is kétkedő undorral nézik
elevenek és holtak.

L i s z k a T a m á s

Richárd: Kocsis Pál (Simarafotó)

Lőrinczy Attila: Balta a fejbe (Kamra)
Díszlet: Horgas Péter. Jelmez: Füzér
Annamária m. v. Zene: Barabás Árpád.
Rendező: Máté Gábor.
Szereplők: Nagy Ervin f. h., Bodnár Erika,
Rajkai Zoltán, Kun Vilmos, Máthé Erzsi,
Fullajtár Andrea, Vajdai Vilmos, Tóth
Zoltán, Tóth Anita, Takács Ferenc m. v.

Lőrinczy Attila: Balta a fülbe
(kaposvári Csiky Gergely Színház, Stúdió)
Díszlet: Ágh Márton. Jelmez: Rajnai Gitta.
Dramaturg: Ruttkay Zsófia f. h. Rendező:
Réthly Attila f. h.
Szereplők: Kocsis Pál, Kovács Zsolt, Némedi
Árpád, Gyuricza István, Lugosi György,
Znamenák István, Végh Zsolt, Sarkadi Kiss
János, Tóth Richárd, Nagy Viktor, Kőrösi
András, Börs Gyula, Kónya József.

Kovács Zsolt (Erzsébet) és Znamenák István (Anna) a kaposvári előadásban


