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rôl. Ezt az orrot egy kiváló árnyjátékban az elsô rész
már felnagyítva exponálta: Fábián Gábor Csicsikov
szerepében fizikailag is telitalálat, figurája, orra a
Gogoléra emlékeztet. Mégis: a jelenet a puszta sem-
miben felfüggesztett ötlet marad, orr ide, fallosz oda,
konnotációim amoda.  

Ha az elsô rész sorvezetôje Csicsikov találkozása a
földesurakkal, a második részben a kórusjelenet lenne
hivatott megteremteni a „holt lelkek”-probléma vala-
miféle olvasatát, amelyben Fábián Gábor tûzvörös
frakkja ördögi lényének látványbeli jele lenne (bármi-
féle mögöttes tartalom nélkül), s a szputnyikot ha nem
is lônék égi-metafizikai magasságokba, de legalább
Csicsikov sorsáról döntenének. Itt azonban valami za-
varos képben áldozat és démon egyidejû létezése üres,
értelmezhetetlen játék marad, amely egyelôre nem
mutat túl önmagán. 

HOLT LELKEK – 
TOKHAL VONÓVAL
(Szputnyik Hajózási Társaság – 
Modern Színházi és 
Viselkedéskutató Intézet – Labor)

Rendezô: Bodó Viktor.
Szereplôk: Fábián Gábor, Gera Marina, Hin Tung
Pao, Juhász István, Juhász Kristóf, Krékits Péter,
Koblicska Lôte, Lázár Kati, Maradlai Egon,
Moskovits Kriszta, dr. Safranek Diego, Siket Tibor,
Szabó Zoltán, Szandtner Anna, Tóth Simon Ferenc,
Vicei Zsolt. 

Seress Zoltán (II. Fülöp) és Gados Béla (Domingo)

get a földdel egybekapcsoló, hideg csillogású fém-
rudakból összerótt toronyban és környékén ját-

szatja Alföldi Róbert a Bárkán a Don Carlost. A Ví vó te -
rem közepére installált fémmonstrumnak nem látni
se a tetejét, se az alját: valóban a földbôl (az egy szint-
tel lejjebb lévô stúdióból) nô ki, és valahol fent, látha-
tatlan magasságban (a világítási hidaknál) ér véget.
Odaföntrôl robognak le némaságukban is vészjósló,
öltönyös-napszemüveges kíséretükkel a spanyol kirá-
lyi család tagjai, odalentrôl óvatoskodnak, kúsznak be
azok, akiket nem lát szívesen az udvar (így például a
címszereplô is olykor, meg a Németalföld felszabadí-
tásán [is] munkálkodó Posa márki). 

A közömbösen terpeszkedô torony (fô)szerepét ille-
tôen korán megvilágosodunk. Ha úgy tetszik, az maga
a (spanyol) állam, az Emberen túlnôtt, rajta átnyúló ha-
talom, egyáltalán: a mindenkori diktatúra, amitôl és
amibôl szabadulni képtelenség. Bármiféle nyersfordí-
tás mégis leegyszerûsítô volna, hiszen Alföldi rende-
zésében az elátkozott, biztos pusztulásra ítélt világ
mérnöki precizitással megkonstruált komplex jelképe
lesz. Mert hogy ebben a praktikuma miatt taszító kör-
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nyezetben nincs és nem is lehet helye a reménynek, az
kezdettôl világos. Az egységesen komorra hangolt lát-
vány – mint Alföldinél sokszor – nagyban segít abban,
hogy a nézô agyában megteremtôdjön ez az érzés.
Menczel Róbert rideg, a sötétbôl és a semmibôl meg-
világítás nélkül is kiragyogó, fenyegetô fémkolosszusa
elôtt toronymagasságig érô, hatalmas fehér, illetve fe-
kete tolóajtók – lehet rájuk vetíteni (nem mindig kelle-
ne), lehet mögöttük settenkedni és elbújni, vívódni és
tépelôdni (a hátulról érkezô fény miatt árnyjáték lesz a
szeretetlen, de folyton a szeretetrôl/szerelemrôl szónok -
ló szereplôkbôl), sôt harcolni is lehet velük (Alba és
Carlos „ütközete” két ajtó fülsiketítô összecsattanása). 

Gyarmathy Ágnes jelmezei jól idomulnak a maga-
biztosan felfestett minimálháttérhez: a fekete minden
árnyalatában pompázó, egyszerû szabású, ám rafinált
öltözékeket egy-egy jelentékeny kiegészítôvel teszi iga -
zán egyedivé – ilyen Erzsébet királyné feltornyozott,
kusza fátyol(?)költeménye vagy a Fülöp király nyurga
alakjához egy despota allûrjeit illesztô, vállra hajított
rókaprém (ami ápol és eltakar: nem elég széles a vállad?
toldd meg egy szôrmegallérral). A gyerek infánsnô Ve -
láz quez-képrôl leléptetett fehér ruhakölteménye amiatt
lesz nagyon is odavaló, hogy nem illik oda. És persze a
meztelenségnek is jelentése van: a mindenáron titkol-
ni akart, valójában azonban lassan szinte közszájon
forgó vágyai miatt mondhatatlan kínokat kiálló Carlost
égetik, marják ruhái, anyaszült meztelenül ôrjöng a
földön. (Eltekintve a derekára csatolt mikroporttól –
a Bárka Vívótermének nem létezô akusztikáját ezúttal
így próbálta megsegíteni Alföldi. Ha jóindulatú len-
nék, mondhatnám, hogy az arcra-testre aggatott mik-
roportok látványa illik a technicizált közegbe.)

Alföldi Róbert másodszor fut neki Schiller öt éven át
megszakításokkal írt, vaskos drámájának – sikerrel.

A néhány évvel ezelôtti kecskeméti elôadásra vérsze-
gény, ám helyenként látványos, sok színészi bizonyta-
lansággal terhelt produkcióként emlékszem (amiben –
éppúgy, mint a szintén ekkor készült pesti színházi
Stuart Máriában – zavartak a túlzottan aktualizáló,
szájbarágós kiszólások is). 

A rendezô abba kapaszkodott, hogy a Don Carlos sze-
replôi oly magas fokon ûzik az értelmen alapuló fon-
dorkodást és cselszövést, hogy az már dús érzelemmé
nemesedik, illetve (túlélési) ösztönné alacsonyul. Itt
mindenki akar valamit a másiktól, titkos és nyílt szö-
vetségek, rejtett árukapcsolások irányítják az udvar,
közvetve pedig az egész állam és minden alattvalója
életét. Posa és Carlos szövetsége, Eboli és Carlos fele -
más viszonya, Erzsébet és Posa meg nem történt (?)
afférja – sorolhatnánk az ideig-óráig, mindig valaki(k)
ellenében mûködô relációkat. Köztük az állam szem-
pontjából legkártékonyabbat: a gátlástalan Alba (Kálid
Artúr tenyérbe mászó világfinak játssza) és a gyónta-
tópap Domingo (Gados Béla álszerény és álszent kle-
rikust mutat) hataloméhes párosát, akik nemcsak a ki-
szolgáltatott, összezavarodott Ebolit lökdösik ide-oda
egymás között, Fülöp királlyal ugyanezt teszik – csak
épp nem érintik királyi öltözetét.

A titok (a mozgató) mindegyikük esetében a szere-
tet(hiány). Don Carlos hangjában határtalan szeretet-
éhséggel üvölti: „Nekem szeretet kell!” A méltatlan
utódot már Kecskeméten is abszolváló Makranczi
Zalán infánsa önzô, idegesítôen elkényeztetett, nyám-
nyila kölyök. Az iránta bármilyen érzést nyíltan kimu-
tató személyekkel úgy viselkedik, mintha az utolsó
utáni mentsvárat jelentenék számára; érthetô, hogy ettôl
a lángolástól mindenki elbizonytalanodik, majd hátra-
hôköl. (Varga Anikó forróvérû, szenvedélyes Eboliját
kivéve; néha nem is értem, hogy ez az ízig-vérig nô

Makranczi Zalán
(Don Carlos) 
és Varga Anikó
(Eboli) 
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hogyan képes ennyire rajongani ezért a mitugrász gye-
rekért. Aztán megértem és megsajnálom.) Erzsébet
korántsem kizárólag észérvekre hallgató, józan fenség.
A királynéi szerepet még csak ízlelgetô leány, aki
Tompos Kátya halovány alakításában mintha maga
sem tudná, hogy Carlost hova is tegye az életében
(igaz: az infáns zabolátlan viselkedésével minden okot
megad arra, hogy elforduljon tôle az is, aki esetleg sze-
retni tudná vagy akarná). 

Kettejük között esik a földre a világbirodalmat nagy
hatásfokkal és kíméletlenül, saját családi életét szeré-
nyebb sikerekkel irányítani igyekvô Fülöp. Seress
Zoltán megingathatatlan kényúr, aki elôbb ítél, aztán
kérdez: számûz és rendelkezik, hidegfejû politikus és
hidegvérû gyilkos. Egészen addig, míg szembe nem
kerül egy megfoghatatlan, vésztörvényszék elé nem
(vagy nem feltétlenül) állítható, zavaros és kiszámítha-
tatlan észjárású lénnyel: a saját fiával. Nem tud vele
mit kezdeni, az apa-fiú viszony meghatározása hiány-
zik a spanyol etikettbôl. És itt kellene beszámolni arról
a formátumos, talpig férfi (talpig ember, hogy Fülöpöt
idézzük) Posáról, aki az atyai szívben elfoglalhatná

Carlos helyét. Ilyés Róbert – aki azóta, hogy Zala eger -
szegrôl átlépett a Józsefvárosba, mintha mindig
ugyan azt és ugyanúgy játszaná – azonban fájóan súly-
talan marad a kulcsfigura szerepében.

A Bárkáról a Nemzetibe átigazoló direktor búcsú-
rendezése azért mûködik, mert egybe tudja forraszta-
ni a lényeg szikár elmondását a Schiller teremtette ro-
mantikusan túlzó, operai kelléktárral – adekvát mó-
don mutatja meg a szenvtelen burok alatti perzselô
szenvedélyeket.

FRIEDRICH SCHILLER: DON CARLOS 
(Bárka Színház)

Fordította: Vas István. Dramaturg: Vörös Róbert.
Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Gyarmathy Ágnes.
Rendezô: Alföldi Róbert. 
Szereplôk: Makranczi Zalán, Seress Zoltán, Ilyés
Ró bert, Tompos Kátya, Varga Anikó, Kálid Artúr,
Gados Béla.

Markó Róbert

Fényes, sötét ujjgyakorlat
P E T E R  S H A F F E R :  S Ö T É T  K O M É D I A

tban Kaposvár felé olvasom, hogy az Akadémia
megújított Helyesírási Szabályzata elsôsorban a

példaanyagot cseréli korunkhoz közelebbire. Arra
gon dolok, ha esetleg az Idegen Szavak Szótárának át-
dolgozásához is hozzákezdene, az oximoron iskolapél-
dája lehetne: „rövid mohácsi”, vagy: „egyfelvonásos
mo hácsi”, a Mohácsi János rendezte elôadások tekin-
télyes hosszúságára utalva. Ám képzeletbeli javaslato-
mat nem sokkal késôbb kénytelen vagyok visszavonni.
A kaposvári színház homlokzatára kifeszített hatalmas
molinó a legújabb bemutatót, a Sötét komédiát ekkép-
pen hirdeti: bohózat egy részben. 

Az elôadást nézve további „nem-mohácsis” elemek
regisztrálhatók: Peter Shaffer drámaszövegének nagy-
mérvû tisztelete; a kardinálisan eredeti rendezôi értel-
mezés hiánya; a megállíthatatlanul sorjázó és olykor
egymást kioltó ötletek áradatának elmaradása; az elô-
adás feszessége, kiérleltsége, összefogottsága. Éppen
az nem lelhetô fel tehát a Sötét komédia kaposvári elô -
adásában, ami Mohácsiék korábbi munkáiban az igazi
unikalitást jelentette: a jó értelemben vett ripôkség, a
tradíciókat és konvenciókat arcátlan magabiztossággal
figyelmen kívül hagyó lendület, az anyagkezelés –

ugyancsak jó értelemben vett – öncélú drasztikussága.
Magyarán: a progresszivitás.

Rögtön adódik a kérdés: van-e joga a recenzensnek
számon kérni a progresszivitást, a korábbi kiváló mun-
kák katartikus leleményességét egy, a hagyományos
bohózatjátszás talaján biztos lábakon álló, professzio-
nálisan levezényelt komédián? A kérdés természete-
sen költôi – a kaposvári színház elôadása ugyanis a
maga mûfajában kitûnô, hallatlanul szórakoztató, kö-
vetkezetes és jó tempójú; a rendezô nagy magabiztos-
sággal, remek stílusérzékkel és ízlésesen rakta szín-
padra Peter Shaffer komédiáját. Továbbá igaztalan vol-
na nem észrevenni a(z újra)fordító és dramaturg,
Mohácsi István tevékenységének eredményét: a darab
súlypontjai Szász Imre korábbi magyarításához képest
eltolódtak, ezáltal a színmû erôteljesebben reflektál
társadalmi, történelmi és politikai dilemmákra. Az elô -
adásban megemlítôdik-kifejlik többek között a fajel-
mélet, a homoszexualitás, a modern ember elidegene-
dettségének, magányának problémaköre, s az alkotók
nagy érdeme, hogy e sötét témák nem sallangként ra-
kódnak rá Shaffer komédiájára, hanem szervesülnek
abba. Ez pedig azért nagy szó, mert Peter Shaffer –
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