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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 –

Ú



142 0 0 8 .  a u g u s z t u s X L I .  é v f o l y a m  8 .

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

akinek a hazai közönség az Equus és az Amadeus révén
alighanem filozofikusabb-komolykodóbb drámaírói
oldalát ismeri – 1965-ben írott darabja, a Black Comedy
finoman szólva is kevés lehetôséget kínál gondolati
mélységek megjelenítésére (sôt, olykor még egy svun-
gos bohózathoz is kevés, ahogy ezt a Madách és a Gyô ri
Nemzeti elôadása négy évvel korábban bizonyította).

Shaffer darabja egyetlen pofonegyszerû dramatur-
giai leleményre épül: a történet szerint a feltörekvô
szobrász lakásában, ahová egyrészt leendô apósát,

kor a szín sötétbe borul, a szereplôk akkor látnak; ami-
kor a szín kivilágosodik, a játszók botorkálni kezde-
nek, hiszen kvázi vakok. Akik az esten eleve jelen van-
nak: feltörekvô szobrász; butácska menyasszony.
Megérkeznek még: szomszéd vénkisasszony, az
erkölcsi rend éber ôre; homoszexuális társbérlô, aki-
nek bútorait a szobrász önkényesen kölcsönvette; nyu-
galmazott ezredes apósjelölt, minden léhûtô mûvé-
szek megvetôje; neonáci villanyszerelô, másképpen:
fény huszár; feltörekvô szobrász feltörekvô festô exba-
rátnôje, úgy is mint álcázott házvezetônô; végül föld-
kerekség leggazdagabb mûgyûjtôje mint molière-i hi-
vatalos úr, az összekuszálódott szálakat kibogozandó
és elvarrandó. Nyolcuk csetlése-botlása, a kisebb-na-
gyobb színlelések és hazugságok következtében át-
meg átalakuló viszonyrendszerük rendkívül szórakoz-
tató szituációkat szül, amelyeket listázni, sôt közülük
csupán egyet is kiemelni a reménybeli nézôvel szem-
ben bizonyára modortalanság lenne.

S nem volna könnyû senkit a többiek elé helyezni a
színészi teljesítmények értékelésekor sem: az elôadás-
ban a kaposvári társulat egyenletesen magas színvona-
lon egyéníti-emberíti a különben hézagosan megírt
szerepeket. Sarkadi Kiss János alázatoskodó és testben-

lélekben izzadékony rajzfilmfigurának ábrázolja a fel-
törekvô szobrászt. Czene Zsófia mindig annyira mu-
tatja butának az ifjú arát, amennyire a figura érdekei
kívánják. Némedi Árpád snájdig, de neuraszténiás ez-
redese tipikus bohózati karakter, pandanja a Kelemen
József játszotta olvadékony és simulékony társbérlô-
nek. Ha Serf Egyed német akcentusa hihetôbb volna,
ki lehetne jelenteni: a színészt telibe találta a fényhu-
szár villanyszerelô szerepe. Karácsony Tamás jó adag
iróniával s magától jócskán eltartva mutatja az isteni

beavatkozásként érkezô mûgyûjtôt. Grisnik Petra
mint a szobrász exbarátnôje magát házvezetônônek
kiadva az elôadás fáradó periódusában ragyogó stílus-
gyakorlatot bemutatva ad új lendületet a produkció-
nak. Márton Eszter az emlékeiben élô, bigott vénkis-
asszonyt eszközgazdagon jeleníti meg, bámulatosan
vált komikából tragikába és vissza, drámai erejû álom-
monológjánál megfagy a levegô. Alakítása nyomatéko-
sítja: a Mohácsi-féle Sötét komédia nemcsak a darabbé-
li ominózus biztosíték miatt sötét.

PETER SHAFFER: SÖTÉT KOMÉDIA 
(Csiky Gergely Színház, Kaposvár)

Fordította-dramaturg: Mohácsi István. Díszlet: Khell
Zsolt. Jelmez: Remete Kriszta. Fény: Bányai Tamás.
Zene: Kovács Márton. Segédrendezô: Hollósi Ka ta -
lin. Rendezô: Mohácsi János.
Szereplôk: Sarkadi Kiss János, Czene Zsófia, Márton
Eszter, Némedi Árpád, Kelemen József, Serf Egyed,
Grisnik Petra, Karácsony Tamás.

más részt a földkerekség
leggazdagabb mû gyûj -
tô jét várja vacsorára, ki-
megy a biztosíték, s így
a férfi az összejövetelt
töksötétben kénytelen
abszolválni. Tehát: ami-

Sarkadi Kiss János,
Grisnik Petra (Clea) 

és Czene Zsófia 
(Carol Melkett) 
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