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egyik pillanatról a másikra? Nála már csak Vinkli,
a majdani Oroszlán fél jobban. Hollósi Frigyes
nagyszerű alakítással tér vissza régi színházába. Vinkli mindig elkésik. Ócska papucsában becsoszog, és ahelyett, hogy úgymond elvegyülne
észrevétlen, megáll középen, amitől persze még
inkább kétségbeesik. Örökös elkéséseire is fény
derül: véges képességekkel, de végtelen akarással mindig nagyon meg akar felelni, ezért aztán állandóan belefeledkezik a gyakorlásba.
Hogy az a bőgés úgy istenigazából sikerüljön! Ha
már szavakra kerül a sor - legyen az akár saját
nevének kimondása -, megáll az ész, és Vinkli
térdét csapkodja, hátha azzal agyát is mozdulásra késztetheti. Nagy sikerekre nemigen pályázhat, de valószínű, ő a kevéssel is beéri majd.
A végére hagytam az előadás „ütőkártyáját",
Stohl Andrást. Először láttam Tompor (Zuboly)
igazi átlényegülését szamárrá. Mások általában
beérik a szamárfej felvételével (egyébként a
maszk is remek, hasonlóképpen a tündérek
„dupla arcaihoz" - mindez Dobai Csaba és
Egyed Tamás érdeme), Stohl viszont minden
porcikájában és „megszólalásában" igazi szamár. Ez nem pusztán ügyesség kérdése; ezúttal
megvalósulhat az, ami a jelenet lényege: Titánia
valóban egy állattal szeretkezik. Eleinte kicsit
csalódottan szemléltem Tompor vidám és könynyed ébredését, ami a szembesülés pillanata lehetne - ám ezt a színész és a rendező későbbre
tartogatja. Így születik meg az előadás legszebb
pillanata: kiderül, Tomport nem véletlenül dicsérik társai, ő valóban színész. Erre ő is akkor döbben rá, amikor a deszkákra lép. Itt nem a varázslat, hanem a színház segít, Tomporból Pyramus
lesz. Színészi átlényegülés ez, amit kétségbeesett katarzissal él meg a takács: mi történik velem? - kérdezi Stohl-Tompor tekintete. Ez az a
pillanat, amikor Pukk a színész kardjára csempészi a Tompor álmából már ismert koszorút.
Tompor néz előre, a semmibe, valahol máshol
jár most, egy pillanatig nem számít a fejedelem, a
később átvehető pénzes boríték, egy pillanatig
mégiscsak megszületik az a szintézis, amelyben
valóság és álom, élet és színház találkoznak. És
most Tompor Miklós takács jó. Képzeljük boldognak Tompor Miklóst.
William Shakespeare: Szentivánéji álom (Katona József Színház)
Fordította: Nádasdy Ádám. Díszlet: Ágh Márton m. v.,
Gothár Péter, Szabolcs János m. v. Jelmez: Berzsenyi
Krisztina m. v. Zene: Orbán György. Rendezőasszisztens: Malgot Eszter. Rendezte: Gothár Péter.
Szereplők: Benedek Miklós, Söptei Andrea, Rajkai
Zoltán, Dévai Balázs, Kiss Eszter, Bertalan Ágnes, Ujlaky Dénes, Molnár Tamás, Máté Gábor, Pap Vera m.
v., Illés Györgyi, Naszlady Éva, Nagy Mari m. v., Schramek Géza, Vajda László/Kaszás Gergő/Lukáts Andor, Stohl András, Lengyel Ferenc, Horváth József,
Hollósi Frigyes, Molnár László, Csákányi Eszter.
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JÁTÉKAINK
CARLO GOLDONI: A KÁVEHÁZ
kávéház legutóbbi két bemutatója hasonlóan közelített Goldonihoz. Mind a Komédi
Franc Ez? előadása, mind a kaposvári
színház bemutatója alapanyagnak tekintette a darabot: apróbb módosításokkal
megtartotta ugyan a történetét, de átírta nyelvét,
átértelmezte figuráit. (A Komédi Franc Ez? lényegében Goldoni-variációt játszik, Kaposvárott
viszont olyan mérvűek a szövegváltoztatások,
hogy már-már új darabról lehet beszélni.) A társulatok önmagukra alkalmazták a szöveget, s
így napjainkra vonatkoztatták a darabban
foglaltakat. Nem a 18. századi komédia
eljátszásának lehetőségeit keresték, hanem az
önértelmezés alkalmát találták meg a játékban.
(Ebből adódóan mindkét előadás - számos
korabeli jelzést meghagyva - a mába helyezte
át a komédiát.) Leginkább az előadások
nyelvhasználata jelzi, hogy a darab másfajta
özegbe került. Mindkét társulat szabadon kezeli,
poénok sokaságával dúsítja fel Goldoni nyelvi
humorban viszonylag szegényes szövegét:
faviccek, kényszeredett szójátékok hangoznak
el, „beszólások",

Serf Egyed és Ottlik Ádám a kaposvári előadásban

„benyögések", öncélú, fanyar nyelvi játékok
uralják az előadásokat. Napjaink nyelvhasználati
módjára ismerni mindebben: röpködnek a szavak, de minden, ami elhangzik, rendkívül esetleges és alkalmi. A beszéd nem a kapcsolatok
fenntartásának eszköze, az egymáshoz, illetve a
valósághoz való viszony meghatározásának forrása. Inkább csak önmagáért való élvezet vagy
önmaga értelmében kételkedő időtöltés.
Ez az a pont, ahol „nyelvszemléletében" (is) elkülöníthető egymástól a két bemutató. A Komédi
Franc Ez? előadásának ötletszerű utalásokat,
ki-szólásokat csapongva halmozó, abszurdba
hajló nyelvi humora nekiszabadult játékosságot
érzékeltet. A kaposvári előadást ezzel szemben
kesernyés irónia jellemzi: az állandóan záporozó
szóviccek, a bizarr szóképek, a „cikiző" közbeszólások, a szavak, szólások kifordításai,
kifacsarásai mindent átható kételkedésről adnak
látleletet. A nyelv folytonosan önmagát kérdőjelezi
meg. Beszél mindenki, anélkül, hogy bárki bármi
hitelt tulajdonítana a szavaknak. Mert mindenki
kétkedve figyeli önmagát s a másikat, s
egyszersmind azt a nyelvet is, amit inkább csak
elhasznál semmint használ. A szereplők az
események hitetlen résztvevői vagy kéretlen
tanúi. Minden csak játék, anélkül hogy bárkinek
bármi öröme telne benne.
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Bár azonos az alapállás, hasonló a közelítésmód, jellegükben, kicsengésükben mégis igencsak különböző előadások születtek. A játszók
ugyanis eltérő módon emelték be saját világukat
a játékba.

Hangulatos udvaron
A Komédi Franc Ez? bemutatója egy baráti alapon szerveződő alkalmi színtársulat önfeledt játékkedvét érzékelteti. Az előadás maga is elsősorban szerepjátékokra épül. A színészek egyazon produkció keretein belül többféle szerepben
is kipróbálják magukat, s igencsak eltérő jellegű
figurákat jelenítenek meg. (Új szerepeket is kreálnak, hogy mindenkinek jusson elég feladat.
Többen ellenkező nemű szereplők eljátszására
is vállalkoznak.) Az előadás tehát (egyfajta színészi erőpróbaként) a folytonos alakváltások izgalmát (is) kínálja: a játszók különféle szerepeiket gyakori átöltözésekkel, gesztus- és hangnemváltozásokkal jelzik. (Az erőteljes jelzésekkel élő játékmód kétségtelen dinamizmust visz
az előadásba.)
A színházi „csiki-csukit" erősíti fel a tér is. Az
Óbudai Társaskör hangulatos udvarának minden ajtaja és ablaka szerepet kap a játékban:
gyakran megesik, hogy ugyanaz a színész néhány pillanat múlva egészen más helyen (és
egészen más szerepben) lép elő, mint ahol az
imént eltűnt. Ez a kiszámított kiismerhetetlenség
a darab cselekménybonyolításának váratlan,
véletlenszerű elemeit erősíti fel. Mindez a félreértésekre épülő komédia technikájának megerősítését, meghosszabbítását jelenti. Ama divatos
abszurd humort idézi számos áthallás, groteszk
játékötlet. (Placida elénekel a Hairből egy bánatos dalt, s énekét épp a borbély kommentálja; kiürül a színpad, amikor kezdődik a Dallas; a Columbóra emlékeztető rendőrfelügyelő emberei
kommandósként rontanak be a kávéházba stb.)
A közelítésmódból adódik, hogy az előadásban némileg idézőjelbe kerülnek Goldoni jellemvígjátékának figurái. Megjelenítésükhöz, színpadi
életük megteremtéséhez szellemes játékötleteket találnak a Komédi Franc Ez? színészei,
jellemzésükre azonban már kevesebb gondot
fordítanak. Nem akarják megfejteni az életüket,
inkább csak eljátszadoznak a lehetőséggel,
hogy belebújnak a bőrükbe.
Nem tudjuk meg, hogy miért tölti minden idejét
a kártyaszalonban Eugenio. Kínos kötöttségek
elől menekül-e, vagy a kötelességekről mit sem
tudó szenvedély űzi? Mertz Tibor ártatlan vétkest játszik, aki nem gondol a következményekre, amikor választ, s nem vet számot az eredménnyel, amikor veszít. Csélcsapsága naivitás,
meggondolatlansága önfeledtség. Kiismerhetetlen marad az álruhás Flaminio jelleme is.

Gyuricza István (Don Marzio) és Csapó Virág
(Vittoria) Kaposváron (Simara fotó)

Cserna Antal elegáns nagyzolót, önmagát magabiztos gesztusokkal kipárnázó senkiházit játszik. Nem tudjuk hát meg azt sem, hogy miért
hanyagolja a feleségét Eugenio, s miért hagyta
el hitvesét Flaminio. Szalai Krisztina Vittoria és
Placida szerepében ugyanannak a női
szerencsét-lenségnek kétféle árnyalatát jelzi: az
eltökéltnek mutatkozó bizonytalanságot és a
rebbenékenynek tűnő eltökéltséget.
A kettős családi drámát az üzletemberek érzékeny rejtőzködésével figyeli a kávéház, illetve
a játékterem tulajdonosa. Tóth József Ridolfója
segítőkész újvállalkozónak látszik, de fokozatosan kiderül róla, hogy minden jóindulatú gesztusából maga is kellő hasznot húz. Felhőfi Kiss
László üzletasszonya csupán konszolidált kiskereskedőnek tűnik, holott maga is agyafúrt csaló.
Don Marzio (Szerémi Zoltán) kirekesztettként
figyeli az eseményeket. Senkihez semmi köze,
senki nem becsüli semmire. A perifériára szorult
ember nyomasztó helyzettudata arra kényszeríti
őt, hogy a világ középpontjának hazudja magát:
olyannak, aki mindent tud mindenről és mindenkiről. Ezért gyártja olyan gátlástalan önfeledtséggel hazugságait.
Tegyük még hozzá mindehhez: ahány szerep, annyiféle szerepfelfogás, játékstílus. Cserna elegáns darabossága, Mertz túlzó átszellemültsége, Szalai dinamikus magárautaltsága,
Tóth civil bájú színészkedése, Felhőfi karikírozó
játékkedve, Szerémi sötét lelki tájakat festő ripacsériája egyaránt lehetne az egész előadást
szervező kiindulópont. A játék egészének stílusa

azonban meghatározatlan maradt. Mindez csak
azért kelt hiányérzetet a nézőben, mert a társulat
előző Goldoni-bemutatójában (az előadás által
is sokat hivatkozott Legyezőben) jóval
egységesebb,
kidolgozottabb
játékstílust
láthattunk. A túlzó gesztusokat, elrajzolt
jelzéseket használó (két év előtti) produkció a
komédiajátszás
meg-újításának
egyik
lehetséges útját ígérte. A mos-tani Komédi
Franz Ez?-bemutató kevesebbre vállalkozik
ennél: a játék értelmében bízó önfeledt
örömszínház csupán.

Süllyedő városban
A kaposvári előadás sem az egyéni sorsok kidolgozására helyezi a hangsúlyt. Mohácsi János
egy
kollektív
létállapot
megjelenítésére
használ-ja fel Goldoni darabját. Ennek az
előadásnak is jóval több szereplője van, mint
amennyit a szerző megírt. Mohácsi színpadán
mindig tele vendégekkel a kávéház. Kétes
egzisztenciák, bizonytalan státusú figurák töltik
itt unottan az idejüket. Ülnek, figyelnek,
beszélnek.
Kéretlen
megjegyzésekkel,
poénkodásokkal,
fásult
szóviccekkel
kommentálják az eseményeket. Itt minden nyilvánosan történik: szerelmi kalamajkák, családi
perpatvarok, üzletkötések, vállalkozók közti viszályok. Ebből is adódik, hogy a kaposvári stúdiószínház intim közegében nyoma sincs a bensősegességnek, az intimitásnak.
De a szereplők habitusából is ez következik.
Egyikük sem sokat bíbelődik az érzelmekkel.
Mintha alapindulataira csupaszodott volna le
minden személyiség. Nincsenek morális gátjaik,
és nincsenek illúzióik sem. Még önmagukkal
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szemben sincsenek. Miért is ne engedhetnének
meg maguknak bármit, ha nincs minek alapján
különbséget tenni jó és rossz között? Mindent
megtehetnek, mert minden tett egyformán értelmetlen. Elege is van mindenkinek önmagából és
a másikból is, mert folyton ugyanazon unalomig
ismert dolgokat ismételgetik - tettekben, szavakban egyaránt.
Az a kollektív közeg, amelyben a szereplők
mozognak, hasonlóképp kiábrándult, mint ők
maguk. Bárkit „kicikiznek" a többiek (mindenkihez van egy-egy rossz szavuk), de ítéleteik nem
utalnak semmilyen mértékre, nem jelentenek viszonyítási pontot. (Ez a legújabb kori kórus nem
a közösség értékevidenciáit, hanem közös értéknihilizmusát szólaltatja meg.) Senkinek sem
kell hát szégyellnie magát a másik előtt semmiért.
Kelemen József Eugeniója játékosság híján
lévő hazardőr, modortalan széptevő. Ez a dühödt balek esendő elszántsággal vállalkozik
újabb és újabb, eleve kudarcra ítélt próbatételekre. Mint egy magáról mit sem tudó agresszív
gyerek, szüntelenül kihívja önmaga ellen a
sorsot. Tóth Géza Flaminiója gátlástalan
hamiskártyás és bárdolatlan udvarló. A
kártyában is, a nőknél is sikeresebb, mint
ellenfele, mert minden cselekedete mélyén a
tudatos (ön)csalót sejteni. A riadt Placida
(Megyes Melinda) szorongva kergeti elbitorolt
férjét, Lisaura (Lestyán Luca) kímélet-len
önzéssel adja ki a férfi útját, amikor kiderül, hogy
az csak saját verziója szerint nőtlen. Eugenio és
felesége, Vittoria (Csapó Virág) is folyton tépi
egymást. Már-már a kávéház rendszeres
műsorszáma, ahogy anyázva egymásnak rontanak. Az intim kapcsolatokról az előadás végsőkig
kiábrándult képet rajzol. Ebben az unottan kegyetlen, vadul őszinte világban a szerelem önző
kíméletlenség, az összetartozás acsarkodó indulat, az egymásra találás időleges, illúziótlan
fegyverszünet. (Mindjárt hányok! - kommentálja többször is az összeveszéseket, kibéküléseket a kávéházi törzsközönség.)
Az üzletemberek egy kaotikus világ viszonyaira építik vállalkozásaikat. Pandolfo és Ridolfo
egyaránt a züllés haszonélvezője. A kártyaszalon tulajdonosa saját zsebére játszik, segédkezik
a csalásokban is. (Emellett kábítószerrel is üzletel.) A kávéház tulajdonosa állandó alkalmazottakkal titkos bordélyt működtet a harmadik emeleten. Helyzetük hasonlósága ellenére is eltérő
végleteket képviselnek ők ketten. A köztük kialakuló poláris ellentét fontos jelzése az előadásnak. Ridolfo (Lugosi György) alkalmazkodik
ugyan a lehetőségekhez, szavaival azonban
folyton cáfolni próbálja a romlottság jelenlétét.
Mint egy kéretlen, kissé esetlen világi misszionárius folyton megjavítani, kibékíteni, jó útra téríteni
akarja az embereket. Pandolfo (Csapó György)
készségesen segédkezik ahhoz, hogy mindenki

úgy rongálja az életét, ahogy csak kitelik tőle. Az
előbbi magatartásnak azonban éppúgy nincs
hitele a többiek szemében, mint ahogy az utóbbi
viselkedésmód sem kelt indulatokat senkiben.
Ennek a cinikus, közönyös világnak emblematikus figurája Don Marzio. Különleges státusa
van a városban, nem is annyira a külsőségek miatt (védelmi pénzt szed az üzlettulajdonosoktól,
az elégtétel kiprovokálására mindig kész testőrök kísérik ezt a helyi maffiózót), hanem inkább
azért, mert lenyűgöző magabiztossággal valósít
meg egy hamisságában egyedül hiteles magatartásmódot. A kaposvári Don Marzio nem fecserészik felelőtlenül, mint Goldoni figurája, nem is
frusztráltságából következően hazudozik, mint a
Szerémi megformálta alak. Gyuricza István Don
Marziója kiábrándult bölcsességgel méri fel a
többiek romlottságát, s szellemes replikákban
ad hangot annak az előítélettömegnek, rosszindulathalmaznak, amely mindannyiukban ott
munkál. Kimondja azt, amit a többiek csak gondolnak. Filozófiai igényességgel művelt cinizmusa tekintélyt parancsoló.
A kaposvári előadásban fásult kocsmafilozófia keveredik morbid világvégeélménnyel. Ezt érzékelteti az előadás tere is: a mai tárgyakkal berendezett (majd egy hangsúlyos pillanatban
szétvert) kávéház mögött egy kanális hídját sejteni. A háttérben jellegzetes velencei házak. Az
Adria gyöngyszeme Mohácsi átiratában egyrészt egy őrült valóság jelképeként, másrészt
egy süllyedő világ szimbólumaként jelenik meg.
(„Rohadt egy város. Itt az utcán mennek a hajók"
- mondja Placida. „És az aszfaltban úsznak a
halak" - replikázik rá Don Marzio. „Aztán jön
majd a vén Adria, és elnyel mindent... hideg
ha-lak suhannak majd Velence utcáin... hol
lesz majd maga aztán, és hol lesznek ezek
mind... se nyomorunk, se nyomunk sehol se..."
- mondja más helyen Eugenio.)

Egy korhangulat erőteljes lenyomata tehát a
kaposvári előadás. Mohácsi komoran ironikus,
évődően dühödt állapotrajzának azonban most
sincsenek árnyalatai: túlzottan egynemű hangulata van a produkciónak, némileg egyszínűek a
szereplők is. Mindenki ugyanazon a nyelven beszél, ugyanúgy humorizál. Valójában mindenkinek ugyanaz a viszonya a valósághoz. A hasonló
poénokból, nyelvi játékokból, a hasonló értelmű
jelzésekből kevesebb hatásosabb lenne. A szigorú szerkesztés a (vélhetőleg rögtönzésekből
született) szövegnek több mint a felét elhagyta
volna. Ezzel együtt szórakoztatóan mély értelmű, fásultságában is energikus előadás született
Kaposvárott. Úgy látszik, Goldoni manapság arra inspirálja a társulatokat, hogy önmagukra ismerjenek s magunkra ismertessenek. Ezért bizonyulhatott a Komédi Franc Ez? előadása a
nyár egyik legigényesebben szórakoztató produkciójának, s ezért tűnik az ősz (s vélhetően az
évad) egyik legfontosabb bemutatójának Mohácsi János rendezése.
Carlo Goldoni: A kávéház avagy a legyező újra száguld (Komédi Franc Ez?)
Színpadra állította és játssza: Bodor Johanna, Cserna

Antal, Felhőfi Kiss László, Mertz Tibor, Szalai Krisztina, Szerémi Zoltán, Tóth József.

Carlo Goldoni: A kávéház (kaposvári Csíky Gergely

Színház)
Szövegváltozat: Mohácsi János. Zene: Fuchs László.
Mozgás: Lugosi György. Világítás: Bányai Tamás.
Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez: Szűcs Edit m. v. Segédrendező: Tombor Zsuzsa. Rendező: Mohácsi János.
Szereplők: Lugosi György, Gyuricza István, Kelemen
József, Tóth Géza, Megyes Melinda, Csapó Virág,
Lestyán Luca, Csapó György, Pál Tibor, Bekes Sándor, Cseszárik László, Dénes Mariann, Ébl Helga,
Fekete Kati, Gráf Csilla, Hornung Gábor, Kiss István,
Le-cső Péter, Nagy Imre, Székely György, Szűcs
Zoltán, Tóth Richárd, Utasi Csaba, Serf Egyed, Ottlik
Adám.

TASNÁDI ISTVÁN

LÁTVÁNYDRAMATURGIA
PETER WEISS: MARAT/SADE

Vannak szerencsés színháztörténeti pillanatok, amikor egymásra talál darab, rendező, kor, közönség, társulat, és a megszülető előadás olyan gondolatokat, indulatokat képes közvetíteni, melyeket mindenki értés átérez, s mindenki - így vagy úgy rezonál rájuk. Ilyen volt Ács János 1981-es kaposvári Marat/Sade rendezése. Ha tehát ma va-

laki meg akarja rendezni Peter Weiss darabját,
egy eleven legenda emlékével kell versenyre
kelnie. Ács évtizedekre „levédte" a témát, akárcsak Ascher Tamás a Három nővért (a persziflázsokban kedvét lelő Verebes István az idén
mindkettőt bemutatja Nyíregyházán), ezért aztán sokakat meglepett, hogy a győri színház
mű-sorára tűzte a darabot. A kaposvári előadás
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