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kat az erős, markáns effektusok helyettesítik.
Eboli hercegnő (Czifra Krisztina) vétkének jóvátehetetlensége, a visszafordíthatatlanság érzése például nem átélhető, aminthogy Erzsébet
(Csarnóy Zsuzsanna) kiszolgáltatottságát is inkább csilingelő hajasbabát idéző külleme, majd a
lecsupaszított abroncsszoknya hivatott eljátszani
(gyermeke megnagyobbított másaként); a
motívumok kibontásával, árnyalásával nem pepecsel az előadás (nem tekinti feladatának).
Pontosan kidolgozottak, megkomponáltak viszont azok a hatáselemek, amelyek árnyalatok
híján nem folyamatot, hanem állapotokat s végeredményeket láttatnak, sokszor a külső megnyilvánulás és a belső tartalom kontrasztját is leleplezve. A szigorú udvari etikett dühöngése közepette a háttérben szoknyájukat egyértelműen
emelgetve bókolnak tánc közben a hölgyek lovagjaiknak, de Eboli, Alba (ifj. Újlaky László) és
Domingo atya (Vasvári Csaba) összeesküvésének koreográfiája sem hagy kétséget a köztük lévő viszonyok s a bennük munkáló motívumok
felől.
A belső tartalmak ilyetén kivetítését szolgáló
megoldások, kissé szájbarágósnak is mondhatók, ám attraktivitásuk, a szószínháztól való
elrugaszkodásuk kétségtelenül hatásos (a
nézőtéren ülő diákok reagálása is ezt látszik
igazolni). És van még egy fontos pozitívuma a
színpadi világ e stilizált homogenitásának: a
szakmai előzményeit tekintve meglehetősen
heterogén,
újjá-alakult
társulat
első
bemutatójaként, megelőzve és megelőlegezve
az
összecsiszolódás
folyamatát,
összességében egységes előadás létre-hozását
tette lehetővé, amelyben Groszmann Péter
eljátszhatja Don Hamletet, egy a kizökkent
világgal ki tudja, majdan mit kezdő kamaszt (a
Hamlet-reminiszcencia a dráma alapján teljesen
indokolt); amelyben Horváth Lajos Ottó Posája
tökéletes Horatio - és mert nagyon emberi, az ő
esetében a legzavaróbb tán a távolságtartás
már említett, play-backkel megoldott formája,
játéka ugyanis egy „átélhető" előadásban is
hiteles lehetne -; s amelyben Balkay Géza
Fülöpje nem-csak koncepcionálisan, a király
tisztánlátásának,
politikusi
formátumának
megfelelően tud meghatározóvá válni, hanem
saját színészi formátuma okán is.
Friedrich Schiller: Don Carlos (szolnoki Szigligeti
Színház)
Fordította: Vas István. Díszlettervező: Árvai György m.
v. Jelmeztervező: Benedek Mari m. v. Dramaturg: Ungár Juli. Rendezőasszisztens: Czeizel Gábor. Rendező: Gaál Erzsébet.
Szereplők: Balkay Géza, Csarnóy Zsuzsanna, Groszmann Péter, Horváth Lajos Ottó, Czifra Krisztina, Dobos Ildikó, ifj. Újlaky László, Vasvári Csaba, Árva László, Várnai Szilárd, Bakos Éva, Kéner Gabriella, Csatári
Éva, Magyar Tivadar, László Sándor, Czakó Jenő, Picikász Elena, Kiss Kitty.
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ORBÁNNÉ -ÖRÖK
ÖRKENY ISTVÁN: MACSKAJÁTÉK
Jó két évvel a veszprémi siker után Mácsai
Pál ismét színre vitte a Macskajátékot.
Még egyszer aratni ugyanarról a vetésről?
Nem ilyen egyszerű. Macskajátékot (ez
most már köznyelvi szó, címként idézőjel-be
tenni avagy kurziválni sem érdemes) csak ott
lehet és csak ott ésszerű játszani, ahol van két
nagyszerű színésznő, de inkább négy vagy még
inkább öt. Amelyik színházban ez együtt megadatik, oda bevihető a darab.
Nem hiszem, hogy a két év alatt új elem lépett
volna be abba az érzékeny kapcsolatrendszerbe, melyet az emlékek, a generiációk és az öregséghez való mai viszonyunk alapján teremtett
Mácsai, s ami ott, Veszprémben, hála Dobos Ildiikó, Kakuts Ágnes és Jónás Rita játékának, jól is
funkcionált.
Tábori Nóra (Orbánné) és Börcsök Enikő
(Egérke)

Ha egy ember szerelméről, időskori vágyairól,
magányosságáról, kihűlő kapcsolatairól és változtathatatlan idetartozásáról van szó: Orbán
Béláné a Csatárka utcából lesz a kínálkozó példa. Aki habozás nélkül lehazudja a csillagos eget
is a tejcsarnokban (emlékszünk még az intézményre?) vagy a társbérlőknek (ugyancsak), de
kikéri magának, ha például valaki azt hiszi, hogy
Pesten nincs nagyméretű taxi. A hetvenes évek
elejének túlélni igyekvő, megható és nevetséges, kisszerű Kelet-Európája ez, és zsigerien mi
is egy kicsit Orbánnék vagyunk.
Végül is jó, ha egy kissé kényelmes is, hogy
egy művel be lehet mutatni, min mentek itt keresztül emberek.
Mácsai most szűkítette a teret: kiemelt pódiumon játszatja el, mintegy kamaraoperaként azt,
ami néhány hét leforgása alatt egy bérház két lakásában, illetve egy környékbeli presszóban
zaj-lik. „Sűrített" lakás ez, nem érzékelteti az
egykori polgári otthon leválasztásokból adódó
zegzuga-
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Jelenet a Macskajátékból

it, egybevonja a konyhát a szobával. Ez az öszszevonás is azt a fajta „megmutatós" játékot
szolgálja, mely a jelenlegi színpadra állításnak
vezérelvévé lett. Mácsai most több játékot állított
be: ami eddig csak megbújt a szövegben vagy
része volt a monológok emlékfelidéző rétegének, az most meg van mutatva. Például: Orbánné hazajőve nemcsak elmeséli (azaz nővérének
írt hangos levelében közli), hogyan zajlott le a
pesterzsébeti kultúrotthonban a hangverseny,
hanem egy székcserés burleszkgaggel el is játszszák. Ugyanígy sül bele látványosan az örök szerelem, Viktor egy olyan egyszerű kis dalocskába,
minta „Tavaszi felhők az égen", s bukik akkorát,
hogy csak az igazi elragadtatás képes tomboló
sikert füllenteni a helyére. Ugyancsak „meg van
mutatva" az ősbűn: a felbukkanó barátnő csábtrükkje; Paula gyakorolgatja azt az ájult zenerajongó szöveget, amit majd az elhódítás jól felépített folyamatába illeszthet. Vagy: Ilus, Orbánné
lánya nemcsak behozza a társbérlő adjunktusék
szekrényéből a koncertre kicsent ruhát, rajta a
borfolt-bűnjellel, hanem néhány jelenettel korábban látjuk is, ahogy Orbánné akkurátusan leönti
borral a türkíz ruhakölteményt. És még sorolhatnánk a megelevenedett részleteket, egyenként
mérlegelhetnénk, mi gyengítette, szájbarágósan
magyarázta, halványította a szövegbeli poénokat, s mi hangsúlyozta vagy éppen erősítette
őket. A látvány megerősítésére tett kísérlet konzekvens ugyan, de az eredmény - talán a felsorolásból is kitetszhet - felemás.
Ugyanez a kettősség jellemzi a játékbéli ötleteket is: ha Orbánné ollóval szeleteli az uborkát,
hogy arcfrissítő pakolást készítsen belőle, nos,
ez kicsit direkten rekeszizmot célzó, túlontúl átlátszó. De például Paula ajándékával, a mogyorószín kosztümszoknyával felmosni - mintegy
szórakozottságból, ráadásul az öngyilkosságra
készülés perceiben - nos, ebben már több van:
leszámolás és gyilkolás is. Ráadásul gyakran
megfigyelhető szokás, hogy az öngyilkosságra
készülő ember teljesen rendbe teszi a lakását,
mintegy végső tisztításként vagy tisztázásként.
A játékosság felerősítése nyilvánvalóan gesztus is, amelyet a főszereplő alkata sugall. Csakhogy Tábori Nóra e segítő szándék nélkül is tökéletesen egyensúlyban tudja tartani elképesztően
sokszínű clownmivoltát a megrendítő tragika ritkábban látott vonásaival.
Amit a színésznőtől látunk, szimfónia. Gazdag, egyenletesen magas szintű. Ha kell, harsány - de nem vásári; ha kell, csöndesen érzelmes - de nem önsajnálóan érzelgős. Fenséges
és alantas, tragikus és triviális, kacagtató és
ríkató. Annyi Orbánné után is frissíti, dúsítja
mindazt, amit a figuráról tudunk. Élénk és
izgága, trágár

Tolnay Klári (Giza) és Tábori Nóra (Koncz
Zsuzsa felvételei)

és önző. Szinte meglepetés a sötét előszobában
eljátszott szerelmi kettősben: annyi szív és tartózkodás van benne.
Feszültséget gerjeszt, s Tábori Nóra alakítását is megfelelően súlyozza Tolnay Klári egészen újszerű Gizája. Új színt, új erőt, új fényt kap
tőle a karakter: a finom, féltett, féléletű, kimozdíthatatlan bölcseletű - testileg és színpadilag is
passzív - nővér. Ez a mostani Giza idézőjelbe,
fanyar iróniába vonja az egész garmischpartenkircheni miliőt, a milliomos fiút és
környezetét. Nem azonosul velük: lelkének egy
szárnyaló darabkája igenis otthon maradt, rokon
a húgáéval. Nem bölcselkedő: valódi bölcs, mert
rálát saját helyzetére, s finoman eltávolítja magát
tőle. Revelatívnak tartom Tolnay Klári
minimálzeneművekre
emlékeztető
mikrotechnikáját,
hallatlan
színészi
koncentrációját
és
ihletettségét.
Szinte
megbolydítja az előadást, noha alig tesz valamit:
egy-egy hangsúly, szájelhúzás, kézrebbenés és tökéletes a portré, a környezetrajz.
De van itt még tűzijáték: Barta Mária és Kovács Mária jelenléte hozzájárul ahhoz az érzéshez, mintha a magyar színházművészet könyvének legszebb lapjait forgatnánk. A legjobb értelmű sztárkultusz, a valódi tehetség örömünnepének régen ízlelt édessége tér vissza, amikor ezt a
négy nagyszerű asszonyt együtt láthatjuk. Barta
Mária nem karikatúrát játszik: ő is csinál egy húsvér, szeretetre vágyó, öregség elől menekülő,

esendő Paulát, megannyi ötlettel, színnel. Az
pedig, hogy Kovács Mária jelen lehet a
színpadon: tiszteletre és alázatra int. A
betegségen kifogva cliadalmaskodik, s akik
életkoruknál
fogva
nem
lehettek
még
színházjárók az elmúlt tíz évben, legalább
láthatják, milyen nagyszerű színésznő hiányzott
a színpadról évekig.
Igazságtalanság lenne, bár menthető, ha
ilyen fényességben elterelődnék a figyelmünk
az Egérkét játszó Börcsök Enikőről - aki rejtélyes és zárkózott színészi alkat. Hogy mi bújhat
a mélyrétegekben, arról hírt ad ez a megrendítő
alakítás, az üldözöttség, a neurózis, a féltő szeretet keveréke. S ugyancsak remek Venczel
Vera figyelmetlen, elgyötört, agyonhajszolt Ilusa.
Egyedül Miklósy György Csermlényi Viktora
nem képes hordozni mindazt a súlyt, amit Orbánné emlékei és a rajongó hölgykoszorú reá ró Csermlényi nemcsak testben robusztus, hódító,
esendő és gyermeki, hanem lélekben is. Igazságtalanság persze mindezt felróni, hiszen eredetileg nem Miklósyé lett volna a szerep - de az
ebben a formációban feltehetőleg elhíresülő s
nagy szériát megérő produkciónak erőteljesebb
kontúrú férfipillérre lenne szüksége.
A mérleg: nagy siker. Szép percek. Megunhatatlan Macskajáték.
Örkény István: Macskajáték (Pesti Színház)
Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Jánoskuti Márta. Rendező: Mácsai Pál.
Szereplők: Tábori Nóra, Tolnay Klári, Barta Mária,
Börcsök Enikő, Venczel Vera, Kovács Mária, Miklósy
Gybrgy, Várnagy Zoltán, Bajka Pál.

