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hangulati váltásokat élvezhetünk a szállodai enyelgés-
nél is Sebastiannal, akit Schneider Zoltán elemi erejû,
zsigeri és brutálisan ôszinte meláknak játszik, lompos
öltönyben és egy ízléstelenül hivalkodó napszemüveg-
ben. Szervét Tibor szûk ingben és feszes nadrágban,
folytonos kiábrándultságát mindenki felé általános un-
dorra biggyedô ajaktartással alakítja a zárkózott,
komplexusoktól gyötrôdô és simulékony Hansot, aki-
ben csak Thea iránt lüktet érzelem – ökölbe szorított
kezekkel kísért, zárt ajkak közül elôpréselt, ôszinte sze-
relmi vallomások formájában. Pompás, ahogy Bálint
András a konzervatív szabású öltönyt, fekete nyakkendôt
viselô Abrahamson bíróként a kihallgatások közben
egy-egy súlyos mozzanatot feloldva a térdére csap, és
gyerekes örömmel szökik fel a székrôl, ebbe sûrítve egy
nyárspolgári világ teljes álszentségét és infantilizmusát. 

Míg Bergman filmjének hazai premierjénél, az
1970-es években feltehetôen a bíró és a mûvészek, az
elnyomó hatalom és egy szabadabb élet politikai szí-
nezetû konfliktusára rezonálhatott a befogadó, ma a
film – és az elôadás is – valamiféle spirituális hiányról
tudósít inkább.  Lukáts Andor rendezése is efelé ori-
entálódik, központi figurája a bíró, akinek lényegi
megnyilvánulásaként emeli ki szinte mazochisztikus
vonzódását a szadisztikus eszközökkel kihallgatott
mû vészek iránt. Thea szexuális kitörésre készteti,
Hansot megalázza, de elôtte még Sebastiant is úgy fel-
bôszíti, hogy az felkapja az egyik széket indulatában, s
a bíró úr rémülten térdepel elé, ám ugyanazzal a len-
dülettel fel is tépi az ingét, felkínálkozik a csapásra.
Borzasztó üresség tárulkozik fel: valakit verni kell,
hogy érezzen? Számára még ez is az áhított emberi
érintkezés egy formája? A misztérium hiátusa fojto-
gatja a bírót, aki hiába fohászkodik több ízben is az Úr-
hoz, ez nem párbeszéd lesz, hanem egyoldalú, merev
és kielégítetlen reszketés a sötét színpad halovány

fénykörében. Ezt a sóvár tengôdést kavarják fel a mû -
vészek, akik a normálist áthágó kapcsolatuk és szemé-
lyiségük, törvényenkívüliségük és irracionalitásuk elle-
nére is azt a világot hozzák el, amelyre a valaha mûvé-
szi álmokat dédelgetô, de a családja hatására ezekrôl
lemondó bíró áhítozik. Lukáts Andor módszeres, szin-
te precíz mûgonddal fejti ki az alakok belsô mozgató-
rugóit, s az események a film vágásához képest komó-
tosabb ritmusban áramlanak a rítus felé. 

Az utolsó jelenetben a mûvészek bemutatják ôsi ha-
tásokkal operáló szertartásukat, amit a hatóságok be-
tiltottak, elindítva ezzel a kihallgatások sorát. A bírónál
megjelenik Hans ágaskodó rézfallosszal, Thea három -
arcú maszkban, vágyként, áttetszô keblekkel, Sebas ti -
an pedig férfinôként, aranyozott melltartóban. A nô
felemelkedik, dobolás, egy serlegbe hólyagból bor cso-
rog. A bíró ezt a szertartást áhítja, akár önmaga felál-
dozásaként is: Sebastian arcon csapja, a bírónak elered
az orra vére, szinte felizgulva csetlik-botlik be a játék-
térbe, zavarosan összevissza beszél, végül meghal.
S bár a kellékek kevésbé nyersek, inkább mívesek, nem
olyan brutális erôvel hatnak, mint a filmben, s a rítus
ereje is csökken a mûfaji korlátokból eredôen – a közel
ülôkre intenzívebb hatást gyakorol, mint az erkélyen
helyet foglalókra –, mégis szinte katartikus ez a ke-
gyetlen és kristálytiszta végkifejlet, ahogy a hideg, bü-
rokratikus kurválkodást maga alá gyûri egy mitikus
homályba veszô, mégis tisztább és autentikus szertartás. 

INGMAR BERGMAN: RÍTUS
(Radnóti Miklós Színház)

Fordította: Kúnos László. Dramaturg: Morcsányi
Géza. Díszlet-jelmez: Esztán Mónika. A rendezô
munkatársa: Ôri Rózsa. Rendezô: Lukáts Andor.
Szereplôk: Szervét Tibor, Kováts Adél, Schneider
Zoltán, Bálint András.

Tarján Tamás

Parlag itt, parlag ott
B E A U M A R C H A I S :  F I G A R O  H Á Z A S S Á G A

nézô idônként beleszalad elôadásokba, melyek
felvonásról felvonásra, sôt akár jelenetrôl jele-

netre újrakezdôdnek. Jó esetben valamennyi elindulás
fantáziadús, mindegyik felôl rálátni a darabra, csak ép-
pen a rendezô sajnos egyik mellett sem tette le a ga-
rast. Így járt Eszenyi Enikô a Vígszínház Figarójával.
Egy bolond nap a Figaro házassága „avagy”-gyal toldott

címe, s érzôdik: egy bolond nap százat csinál, s ezt a
mostani egyet is száz másik csinálta. Szétterülô, tét
nélküli ütôdöttségben, csalafintáskodásban telnek az
Almaviva alkormányzó által látni valóan egyáltalán
nem alkormányzott Andalúzia mindennapjai. S ha ne-
tán a történelmi vidéké nem is, az Almaviva-birtoké
mindenképp. Erôsen hanyatlik a régi dicsôség (az éji

Bálint András (Bíró), Schneider Zoltán (Sebastian), 
Kováts Adél (Thea) és Szervét Tibor (Hans) 
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homályban letarolt romkert a szoborpark, odabent, meglehet, századok
ültenek el a legutóbbi festetés óta), s nincs messze az idô, amikor ez a
mindenen nagy irgum-burgumokkal, ejnye-hínnyékkel, trükkökkel és
megbocsátásokkal túllépô társaság, úr és szolga birtokon, sorson kívül ta-
lálja magát.

Ami egyelôre összetartja a hétköznapokat: a haszontalan monumentali-
tás. A gróf óriási (használatlannak tûnô) könyvtárban perlekedik Su sa -
nával: ennyi kötetbe egy egész vármegye minden tudását fel lehetne hal-
mozni. Elöl, középen – mint centrum, kötelezô tartozék és mementó – áll-
ványra helyezett földgömb (egy világ) választja el a vitázókat. Kamarás Iván
karszékre támaszkodva próbálja megôrizni kétes erkölcsökön nyugvó, ro-
gyadozó úri tekintélyének maradékát. Fáradt (nem a játéka, hanem a figu-
rája): unja a banánt, veszôdést feleséggel, szeretôvel, háznéppel, nôsülékeny

inas sal. Danis Lídia (mint Rosina grófné komornája, Figa ro jegyese) folya-
matosan feltörekszik: napsugaras, derûs egyéniségét nem feszélyezik az
elôkelôségek, nincs sok kétsége, hogy amit szeretne – kis cél, jó cél – eléri.

Kentaur operai léptékû díszletei a kicsinyke emberek fölé boltozódnak;
az ugyancsak általa tervezett kiadós jelmezeket szabhatták Beaumarchais
Franciaor szá gában, de a XIX. század felé araszoló Magyaror szá gon is. A ren-
dezés igyekezett a Mozart-opera részleteivel operálni (a zenét Keresztes
Zoltán mixelte). Ebbôl fakadóan olykor áriázni is kell(ene), e mûvelet
azonban messze meghaladja a közremûködôk torkát. 

A Hamvai Kornél készítette, átírásnak is nevezhetô fordítás kedélyes,
konvencionális, kissé elmosódott szituációkat hív elô a színmûbôl, melyet
Eszenyi Eni kô hol erre, hol arra mozgat, hol egyik, hol másik színészének
nyit elônyösebb teret, s amit a mélyrétegekig ható mûelemzésben (négy
irodalmi munkatárssal, konzultánssal az oldalán) elmulasztott, azt ismét-
lésekkel, jó öreg, biztos poénokkal fedi el. Figaro nehezen nyélbe ütött, de
tudvalevôen nyélbe ütött házassága mellékbonyodalmakat bôven terem, s
a publikum jelenetrôl jelenetre dönthet, éppen kit övez figyelmével és ro-
kon- vagy ellenszenvével. Olyan dörzsölt színészek kollaborálnak vele
(Eszenyivel is, a közönséggel is), mint a kezében fej salátát méltatlankod-
va nyomorgató Reviczky Gábor (Antonio kertészre nem fogható rá, hogy
mindenáron a konfliktusok sûrûjébe óhajtana beleszagolni), Iglódi István,
akiben Bartolo orvos gyér életnedvei töpörödött szervek közt áramolhat-
nak, oly lefojtott az alak. Pindroch Csaba is alaposan beletanult már saját
magába, de a másodpercre pontos méltatlankodás, amellyel Basil (a gróf-

né egyéb feladatokkal is megterhelt
zenetanára) az éterbe morogja
nemtetszését, megfelelôen mulat-
ságos; Fesztbaum Béla szintén
minták (köztük maga játszotta sze-
repek) nyomán farag korrupt jogi
antitalentumot Don Gusmán bíró-
ból. Pap Vera a tovatûnt ifjúság ke-
zét elengedni nem akaró Marcelina
házvezetônôje repetitív szerepfor-
málás, melyhez hasonlót tôle nem
egyet, nem kettôt ôriz a Vígszínház
albuma; Hegyi Barbara biztos in-

telligenciából hozza, így
majdhogynem jelle m -
zetlenül hagyja Rosina
grófnét. Frissebbek Var -
ju Kálmán (Querubín)
öltözött és vetkezett
penderülései, szerencsés
pillanatokban aura ve-
szi körül Tornyi Ildikó
Doritáját (azaz Antonio
leányát).

A címszereplô életko-
rát illetôen a szerzô és
az átigazító is kétségek

közt hagy minket. Mindenesetre
Anger Zsolt inkább a saját papájá-
nak, idôsb Figarónak tûnik (amibôl
viszont a tûzön-vízen át vele egybe-
kelni kívánó Susana enyhe geron-
tofil beállítódása következne. Ám
ez nem egy következôs premier).
Angerbôl nem hiányzik a szkep-
szis, amely – hiába a páros élet
remélt kezdô órája – e parlagias, ki-
szikkadt miliôben a mégoly élet-
igenlô férfit is hatalmába kerítheti.
Míg kollégái általában sabloncsat-
tanókra törnek, Anger Zsolt meg-
próbálkozik a háztáji életfilozófiá-
val (s minél odaadóbban kapálgatja
szürke agysejtjeit, annál kérdése-
sebbé teszi Kamarás spleenes gróf-
jának karakterét: hát nem egy-
szerûbb lenne, ha Almaviva sietve
áldását adná a tervezett frigyre?
Nem épp észveszejtô férfiúi célját
valószínûleg utólag biztosabban el-
érhetné; Susanát nézve a ius primae

Danis Lídia (Susana), 
Viszt Attila (Pedrillo),
Anger Zsolt (Figaro) és
Kamarás Iván (Almaviva) 
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noctis intézményétôl nem sokat re-
mélhet. De Kamarás grófja nem is
mutatkozik ádáz nôfalónak).

A nevettetésre igen, elgondol-
kodtatásra nem képes Figaro jobb
jeleneteibe Anger mindig beleüti
az orrát: ô a vígszínházi újdonság.
Amúgy a szabálytalan blende mód-
jára szét- és összecsúszó, függönyt
helyettesítô hatalmas lemezek
mögött jobbára érdektelen a kép,
Eszenyi nem fotografál semmi kü-
lönöset.

PIERRE-AUGUSTIN CARON DE BEAUMARCHAIS: 
FIGARO HÁZASSÁGA, AVAGY EGY BOLOND NAP (Vígszínház)

Fordította: Hamvai Kornél. Díszlet, jelmez: Kentaur. Zene: Keresztes Zol -
tán. Mozgás: Katona Gábor. Irodalmi munkatárs: Deres Péter. Konzul -
táns: Böhm György, Bodor Böbe, Héjj János. Szcenikus: Krisztiáni István.
Világítás: Komoróczky Gábor. Rendezô: Eszenyi Enikô.
Szereplôk: Kamarás Iván, Hegyi Barbara, Anger Zsolt, Danis Lídia, Varju
Kálmán, Pap Vera, Iglódi István, Fesztbaum Béla, Reviczky Gábor,
Tornyi Ildikó, Pindroch Csaba, Viszt Attila, Kovács Martina, Orth Péter e.
h., Lázók Mátyás e. h.    

zgatott nôvérkék jegyzetelnek.
Majd egy pszichiáter érkezik a

színre, s felkéri Brenner doktort
elô adásának megtartására. Vagyis
elôadást látunk az elôadásban.
Mindezt egy dokumentumdráma
kereteként. A fôszereplôk közt pe-
dig egy civil pszichiáter, aki azon-
ban önmaga helyett szerepet ját-
szik. Alig fut le néhány perc a be-
mutatóból, s már sejteni lehet,
hogy itt komoly bajok lesznek.
Lesznek is.

Csáth Géza sokáig csak kevesek
elôtt ismert életmûve az utóbbi két-
három évtizedben szélesebb kör-
ben is népszerûvé vált. Az irodalmi
értéken túl ebben alighanem jelen-
tôs szerepe van a novellák extrém
tematikájának, a testi-lelki borzal-
mak szuggesztív megjelenítésé-
nek, de minden bizonnyal a Csáth
személyéhez kötôdô, polgárbor-
zasztó életrajzi elemeknek (gyil-
kosság, ópium, ôrület határán tán-
coló zsenialitás) is. Írók, rendezôk
nehezen állnak ellen a csábításnak,
hogy a társmûvészetek eszközeivel
is feldolgozzák az életmû darabjait
– majd’ mindig az író életéhez,
személyiségéhez kötôdô tényeket
és mítoszokat is vegyítve az alko-

tásba (ez alól talán csak Molnár György nyolcvanas években készült tévé-
filmje – talán máig a legérdekesebb és legautentikusabb Csáth-adaptáció
– jelentett kivételt). Az orvos végzettségû Sárosi István például drámát is
írt a témából – az erôtlen anyag bágyadt pécsi elôadása elmosódottan él
bennem. E mû címével is idézte Csáth sokat emlegetett kijelentését a
„húszmilliomodik évrôl”, vagyis az ópium tudattágító hatásáról. A film-
adaptációk pedig az utóbbi években szaporodtak: elôbb András Ferenc ké-
szített kisfilmet a kábítószerfüggô doktor életének egy szeletébôl, mely ál-
lítólag csupán része lett volna egy tervezett nagyjátékfilmnek – az ered-
ményt látva örülhettünk, hogy a terv csak terv maradt. S már csak hely
hiányában is tartózkodnék attól, hogy hosszasabban morfondírozzak
azon, vajon Szász János minden ízében kidolgozott, gyönyörûen fényké-
pezett, egészen remek színészekkel forgatott filmjét miért is éreztem vég-
telenül sterilnek és unalmasnak. Mindez arra figyelmeztet, hogy a mítosz
és az extremitás önmagában nem garancia a sikerre: ha Csáthon és a
Csáth-mûveken keresztül nem sikerül valami ópiumon túlit, az érzelmi és
szexuális kiszolgáltatottságról általánosabb érvényût, a zseni–ôrült-para-
doxon közhelyein túllépôt mondani, könnyen érdektelenségbe fulladhat
az adaptáció.

A fenti eszmefuttatás azonban csaknem érvényét és értelmét veszti a
Nemzeti Színházban frissen bemutatott, A varázsló kertje címû elôadás
láttán. Merthogy az író-rendezô, az elôadásban színészként és zenészként
is közremûködô Elek Szilvia nem a csáthi életmû mélységeinek feltárásá-
val, annak továbbgondolásával marad adós, hanem az alapvetô szakmai
tudással. Maga a Csáth-mûvekbôl, Kosztolányi-versekbôl és más idézetek-
bôl, hivatalos dokumentumokból összeollózott, néhány szerencsétlen dia-
lógussal feltöltött szöveg eleve csak akkor állhatna meg a maga lábán, ha
rendkívül erôs, a szövegkönyvet csupán nyersanyagként használó rende-
zôi vízió mûködtetné. Ám vízió, ha van is, nem mûködik: csupa megvála-
szolatlan és megválaszolhatatlan kérdés az elôadás. Mit keres itt G. kis-
asszony – vagyis az Egy elmebeteg nô naplójának cserepei –, ha a szimplán
hisztérikus, nimfomániás idiótának tûnô lánynak semmi köze a doktor-
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