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A forró nyugtalansággal, ellentmondásokkal teli 18. szá-
zadban Wcimarban, c kis német hercegségben alkotó német
költőfcjcdelem, Johann Wolfgang Goethe 1774-ben írt ötfel-
vonásos szomorújátéka, a Clavigo, telitalálatos darabválasztá-
sa Bagossy László főiskolai hallgató rendezőnek. A Sturm und
Drang lázadó szellemű alkotói a dráma művészetében is
jelentős alkotásokat hoztak létre, elegendő csak a szintén az
irányzathoz tartozó Friedrich Schiller nevét említeni Goethe
mellett. Hogy mennyire azonos hullámhosszon vannak a kor
alkotói, mi sem igazolja jobban, hogy a Clavigo témáját
szerzője a nála talán másfél évtizednyivel idősebb - merész
társadalomkritikájáról ismert francia kortárs - Pierre-Augustin
Cáron de Beaumarchais Memoárjának egy részletéből merí-
tette, amelyben Beaumarchais arról számol be, hogyan bosz-
szulta meg Madridban húga becsületének megsértését.

A téma aktualitását tovább erősíthette, hogy a huszonhat
éves költő-drámaírót a hercegség titkos tanácsosává nevezték
ki, éppen abban az évben, amikor e szomorújátékát megírta.

A darabot magyar színpadokon a 19. század vándorszíné-
szei is játszották, bár első bemutatásáról nincsenek megbízha-
tó ismereteink. Kőszínházban, 1852-ben mutatták be, Egressy
Gábor fordításában a Nemzeti Színház színpadán. A Szigligeti
Színház előadásának rendezője, az átdolgozó Bagossy László
Radó Antal 1909-es fordítását használja fel, és egyfelvonásos-
sá tömöríti a drámát. Alkotótársával, Ungár Júlia dramaturggal
feszesre szerkesztett, egyetlen dinamikus drámai ívre épülő
színpadi alapanyagot hoztak létre. Darabja problematikájában
Goethe előlegezi Heinrich von Kleist erkölcsi bölcselkedéseit.

Bagossy László rendezése sodró lendületű, lázas izgatottsá-
gú színpadi helyzeteket teremt. Nem aktualizál, néhány apró,
de hangsúlyos ötlettel teszi „itt és most"-ba a történetet oly
módon, hogy ezzel a kortalanítással megőrzi és pontosan tartja
az előadás stílusegységét is.

Egy változó kor, változó társadalmi státuszok, illetőleg
ennek erkölcsi következményeinek konfliktusáról szól az
előadás. Milyen erkölcsi normáknak felelünk avagy nem
felelünk meg? Erkölcs és társadalmi felemelkedés? Erkölcs
vagy társadalmi felemelkedés? Ezek azok az égető kérdések,
melyek korunkban is erőltetés nélkül aktualizálhatják Goethe
témáját. Feloldhatók-e ezek a konfliktusok? Mit kezdjen
egykori polgárlány szerelmével a király levéltárnoka, a mi-
niszteri cím várományosa, Clavigo? A rendező úgy tárja elénk
a történetet, hogy nem tudunk állást foglalni a dilemma
megoldásában. A történet vége, a melodramatikus kettős halál
sem hoz feloldást.

Remek együttesjátékot látunk, kiváló karakterekkel. A
címszerepben Vasvári Csaba robbanékony nyugtalanságaival
mindvégig feszültségteremtő jelenlétben hordozza a belső
konfliktusától menekülni nem tudó levéltárnok figuráját. A

színész személyes alkatából adódóan nem tudjuk elítélni,
inkább sajnáljuk bukását.

Clavigo barátja, Carlos, Mihályfi Balázs szerepében, ráme-
nős, kemény, gondosan mérlegelő, józanul gondolkodó rezo-
nőrszerepet alakít, teli dinamikával. Talán csak az nem világos
számunkra, mi a tétje Carlosnak Clavigo futtatásában. A
Beaumarchais-t alakító Lux Ádám humorba oldódó zsarnoki-
ságával, célratörő kegyetlenségével válik végzetes ellenfelévé
a levéltámoknak. A Moldvai Kiss Andrea alakította Marié
Beaumarchais érzéseitől megfosztott törékeny madárka. Ba-
kos Éva Sophie szerepében megértő, de tárgyilagos, kevésbé
érzelemgazdag figurájával c!1onpontozza Moldvai Kiss And-
rea játékát. Aggódásai mindenkor hihetők. Guilbert, Sophie
férje Gazsó György alakításában mackós, meleg, megértő
férjet formáz. Horváth Gábor mint Buenco tétova, az esemé-
nyekkel kívülről sodródó karaktert rajzol. Várnai Szilárd Saint
George-a szorongó kisfiút sejtet.

Külön figyelmet érdemel a vendégtervező Fodor István
által megálmodott látványvilág. A Szobaszínház terében, fala-
ival, nyílászáróival, zöld élőnövényeivel, szűrődő fényeivel
erősíti és értelmezi a rendező színpadi helyzeteinek megvaló-
sulását. A monumentális falak között szétszórt könyvek,
Clavigo lakásának enteriőrje pontosan rajzolja elénk a főhős
világát. A nézőtér elhelyezése is Clavigo otthonában tesz
bennünket beavatottá. Ebben a térben a szülészek legapróbb
mimikai rezdülése, gesztusa felnagyítódik közelségünk követ-
keztében. Ehhez" képest a távolba, a Szobaszínház másik
felébe rakja Marié otthonát, ezáltal mi is távoli szemlélői
leszünk Marié vergődéseinek, míg Clavigo mindennapjai a
belső átélésünkké válnak.

Az előadás hangulatához illő ruhákat tervezett a vendég
jelmeztervező Földi Andrea. A rendező munkatársa Hegedűs
Rita.

Tartalmas, őszinte színházi estével ajándékozott meg ben-
nünket Bagossy László értő-érzékeny stílust tartó rendezése. A
sodró lendületű, egyfelvonásosnyi terjedelemben játszott Cla-
vigo igényes színfolt a színház palettáján.

2.
Bor József vendégrendezőként rendezte ugyan a Harsányi

Zsolt-Zágon István-Eisemann Mihály által jegyzett háromfel-
vonásos zenés vígjátékot (a címlap zenés vígjátéknak nevezi,
ezért maradunk ennél a műfaji megjelölésnél, bár e szerénység
nem szükségeltetnék, hiszen igazán igényes operettet látunk),
ezzel együtt nagyon is otthonosan mozog a Szigligeti Színház
színpadán. Hosszú évek alatt ugyanis jó néhány zenés játékot
rendezett ezen a színpadon, ezért van vendégként is otthon.
Nem csak a színházban, de a városban is otthon érezheti
magát, pontosan tudja, ebben a műfajban, mi az, amit a színház
közönsége igényel, és azt magas fokon ki is vitelezi. A XTV.
René a zenés színházi műfajtól fanyalgók körében is elége-
dettséget hordozhat. Könnyed, de nem könnyű előadás.
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Az 1940-es bemutató a Vígszínházban, az akkori magyar
színházművészet jelentős színészeinek közreműködésével -
csak a teljesség igénye nélkül: Tolnay Klári, Ajtay Andor,
Feleky Kamill, Mezey Mária - botrányt kavart, és vidéki
színházakban történő játszását a Színművészeti és Filmművé-
szeti Kamara betiltotta.

A történet egyszerű, bonyodalmai előre kiszámíthatóan
zajlanak, így nem kell sokat vesződnünk annak megértésével.
Az válik érdekessé, ahogyan történnek az események. Humor-
ral, szenvedélyes komédiázó kedvvel, mai szlengekkel fűsze-
rezve és portalanítva. (Az előadás dramaturgja Ungár Júlia.)

Nadrágszerepben láthatjuk Bíró Krisztinát, aki Lodoméria,
a színpadon bemutatott operettország királyát játssza, XTV.
Renét, a nőies férfiút avagy a férfias nőL Rajongásában
sok-sok báj van, ahogyan izgatottá válik a férfias külsejű,
Vasvári Csaba által alakított György főherceg jelenlétekor. Ifj.
Újlaky László az atyáskodó, kotnyeles János herceg megsze-
mélyesítője. Mária Eleonóra főhercegnő szerepében Bajcsay
Máriát láthatjuk. Czibulás Péter nagyszerű alakítását élvezhet-
jük Achille, udvari főálláshalmozó szerepében. Hatásos, jól
megoldott fregoliszerep. Vasvári Csaba György főherceg
szerepében mindvégig tudja XIV. René titkát, és cselekedetei-
vel arra játszik a legkülönbözőbb helyzetekben, hogy kiderül-
jön a lappangó igazság. Henriette főhercegnő, György főher-
ceg húga, Kéner Gabriella könnyed játékosságával, szerelmes
fiatal lányként lopja be magát szívünkbe. Az I. Irinát, niyria
királyasszonyát játszó Csarnóy Zsuzsanna erotikus vadmacs-
ka, igazi vamp. Prenk Brbed, illyr főhadsegéd Magyar Tivadar
alakításában a mindig mindenre kész szolga típusát hozza.
Szőllősi Zoltán mint Alfonz herceg egyre felszabadultabb,
kiteljesedettebb. Bobby, jazzkarmester epizodikus jelenléte
Várnai Szilárd karakteres járásával pontosan jellemez. Az
udvarhölgyek közül az Elinét alakító Berényi Tünde megszó-
lalásainak pontosságával, Bakos Éva Zizije, Turza Irén Na-
nette-je és Gombos Judit Daisyje hatásos színek az előadás-
ban, többszöri átöltözéseikkel.

Tordai Hajnal vendég jelmeztervező nem takarékoskodott
a ruhák anyagával, és hatásos látványt tervezett Szegő György
díszlettervező is. A karmester Verebélyi József jóvoltából a
hangszerelés fúvósokkal átitatott, kissé nyers hangzása felüdí-
tő, és általa nem válik andalítóvá a muzsika. A táncokat
Molnár Emő vendégkoreográfus állította be, asszisztense
Bakos Éva volt. A rendező munkáját segítették még Simon
Erika korrepetitor, valamint Ignátz Éva rendezőasszisztens.

3.
Az 1871-ben született John Millington Synge a „kelta

reneszánsz" korának, az ír nemzeti függetlenségnek jelentős
irodalmi alakja. Nem csak az irodalom érdekli, zeneszerzést is
tanul, az ír Királyi Zeneakadémia ösztöndíjasa. Világfi, aki otthon
érzi magát Európa Jővárosában", Párizsban is. Itt találkozik
William Butler Yeats-szel, akinek hívására tér haza, hogy 1899-ben
megnyissák Dublinban az ír nemzeti színházat, az Abbey Theatre
intézményét

Fodor Tamás rendező által választott darabja A nyugati világbajio-
ka 19M-ben nőtt és 1907-ben bemutatott színmű. Synge mS világára
jellemző a naturalizmus túllépése és egy stilizált realizmuskeresés.
Hősei ternperarnenturnosak, gyorsan hevülnek, gyorsan hűlnek. Meg-

értés és abszurdba hajló humor lengi át paraszthőseiL Megitta-
sulnak, megmámaDsodnak saját dcesszóiásaiktól, mint Mucsi
Zoltán távolságtartó, ironikus alakításában Chrístopher Ma-
nón, akinek őszinte, tiszta költőiségű önvallomásai orvkor
dadogásba fulladva hozz* létre a távolságtartást a történet
főhősétől. Az apagyilkos Chrístopher Mahon mitikus hőssé
nőhet mégis ebben a porfészekben, Írország nyugati vidéken.
A darab szólhatna az apakomplexusról is, amennyiben Fodor
Tamás mélylélektani drámát keresett volna a történőben.
Azonban, szerencsés módon, jobban izgatta a hétköznapi
tettek legendává válása és a legendák megfosztása. Mahon
hőssé lesz, a helyi versenyeket is megnyeri, szerelme is
beteljesedni látszik. A mítosszá nőtt apagyilkosság azonban
egyszerű hétköznapi gyilkossággá válik, majd még érmek a
lehetősége is elvész az apa élő megjelenésekor. Volt egy
forgószél, azután minden a maga útján halad tovább.

Mucsi Zoltán értőn és együttérzőn keresi meg Mahon
szerepének jellegzetességeit, bemutatva azt a folyamatot,
ahogyan az együgyű menekülőből hőssé lesz, majd kegyetle-
nül bár, de visszatér oda, ahonnan vétetett. Az idős Mahon,
Chrístopher apja Kátay Endre felfogásában, a maga földhözra-
gadtságában, robosztusságában legyőzhetetlen apává nő. Ga-
zsó György Michael J. Flaherty kocsmárosa egy vidéki világfi.
A lánya, Margaret, Moldvai Kiss Andrea érzékeny alakításá-
ban ellentmondásos lélekkel megáldott, a szabadságáért kisstí-
lűén küzdő lány. Schawn Keogh, az unokafivér szerepében
Epres Attila kamaszosan ügyetlen, és kissé sunyi figurát
játszik. Császár Gyöngyi özvegy Quinné-je rámenős középko-
rú nő. Jimmy Farrel Csendes Olivér, Philly O' Cullen Lux
Ádám, Sara Tansey ülés Edit, Susan Brady Varga Kata, Honor
Blake Nyakó Júlia és a Kisbíró László Sándor mind egy-egy
jól felépített karaktert hordoznak.

Az előadás hangulatához illeszkedő díszletet Szegő
György tervezte, sok apró térelemből, realistán építkezve. A
színpadra állítás munkálataiban a rendező munkatársa Szere-
dás András dramaturg, valamint Ungár Júlia vettek részt A
jelmezeket a rendezővel hosszabb ideje együtt dolgozó alkotó-
társ, Németh Ilona tervezte, a látvány egészéhez hűen.
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