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Jegyzetek Szakonyi Károly

Adáshiba című komédiájáról

„A tv a legfontosabb. Pedig nincs a
színpadon, mégis ott van!" - írja Szakonyi
darabjának elején, de evvel a szerzői
utasítással még csak egy furcsa hangulatú
előadás óhaját fejezi ki. Játékkal kell
tetézni a játékot, mert ami a z Adáshiba
Bódog családjában lezajlik, csak akkor nyer
valódi értelmet, ha minden színészi gesztus
és mondat, minden színpadi pillanat két
komponensből forr össze, s ebből az egyik -
változó tartalommal - a szüntelen modern
bálványimádás: a televíziózás. Ez az ál-
landóan jelenlevő kettősség írói találmány.
Tulajdonképpen maga a darab. A
megvalósítás azonban a színház tel-
jesítménye, olyan „lecke" sikeres meg-
oldása, amely az összjáték és fegyelem ritka
színházi erényeit bizonyítja.

Játék a játékban

Eszembe jut egy Madách színházi siker, a

Black Comedy előadása. Micsoda kon-
centrációt követelt ott is a „játék a já-
tékban", a színpadi akciókat állandóan
motiváló, átalakító sötétség. Pedig ez az
együttható nem változott az egész elő-adás
folyamán, a sötétség mindvégig sötétség
maradt, és inkább a test mozgását
változtatta meg, mint a lélekét. Az
Adáshiba tévékészülékének képernyőjén
percről percre változik a látvány, akkor is,
ha nem esik szó róla, a világ van jelen, és a
képsorokat a készülékre meredők
reakciósora követi. Tehát az „ötlet"
egyetlen pillanatig sem kezelhető mecha-
nikusan - két változó szüntelen párhuza-
mosságát és időeltolódását kell megte-
remteni. Az előadás egyik próbatétele
ebben rejlik.

Szakonyi darabja nem egyszerűen arra
épült, h o g y a televízió elé szögeződő
Bódog család tagjai vakok és süketek
egymás dolgai iránt, nemcsak egymás sorsa
változásáról nem szerezhetnek tudomást,
mert a drámai bejelentéseket elnyeli a
mindent betöltő gép hang- és képzuhataga,
de arról a híradásról is le-maradnak, amit a
képernyő szállít ne-kik a világról. Nemcsak
egymásra nem figyelnek, de ami miatt nem
figyelnek, arra sem figyelnek. Az ember
Holdra

lépésének pillanatát láthatnák, de eltörik
egy tányér a nagymamától örökölt
készletből, és különben is, ennél az ű r -
honfoglalásnál izgalmasabbnak érzik azt az
inváziót,. amely a balatoni telkek mé-
regdrága négyszögölei ellen indul. Rómát,
Firenzét nézhetnék, de csak egy
luxuskivitelű garázst látnak, legfeljebb egy
Cinzano-reklámra figyelnek, tehát állandó
hangulati-érzelmi-gondolati idő-
eltolódásban élnek nemcsak egymással,
hanem a felettük uralkodni látszó kép-
ernyőhöz képest is.

Démonikus televízió?

Gyakorló televíziós létemre Szakonyi
darabjának előzetes híradásai némi gya-
nakvással és ellenérzéssel töltöttek el,
tartottam tőle, hogy most majd „minden
bajunk forrásaként" a televízió kerül a
szégyenpadra. Megkönnyebbüléssel jöttem
rá az előadás alatt, hogy ilyesféle
leegyszerűsítésről szó sincs. A Bódog
család nem a televíziózástól olyan amilyen,
nem a televízió állandó nézése az a drámai
vétség, amelyért az írói ítélő-szék előtt
elmarasztaltatnak. A televízió legfeljebb a
röntgenkép ernyőjét helyettesíti, segíti
pontosan kirajzolódni a be-szűrődéseket,
régi fertőzések meszes foltjait, láthatóvá
tesz friss és tartós bajokat. Szakonyi
nagyon jól tudja, hogy ugyan-az az ok teszi
a képernyő rabjaivá ezeket az embereket,
amely lehetetlenné teszi, hogy a

képernyőről érkező fontos és világot
tágító, gondolkodást formáló in-
formációmennyiség valóban eljusson hoz-
zájuk, tudatukig hatoljon és kimozdítsa
őket a naftalinos létből, melyben a moz-
dulat ingere nélkül ücsörögnek.

Itt tehát nem egy túlságosan szuggesztív,
démonikus erejű televízióról van szó,
hanem egy olyanról, amely - sajnálatos
módon - nem elég hatásos, nem elég
sokkírozó. S bizony ez nemcsak írói le-
lemény, dramaturgiai funkciójú fogás,
hanem szociológiai vizsgálatokkal iga-
zolható tény.

A televízió mentségére szóljon, hogy erre
a Bódog családra nem olyan könnyű hatni.
A világháború sem volt Bódog úrnak, a
„háztartásfőnek" elég meg-rázó élmény.
Egy molyok által szétrágott szmoking
pusztulása nagyobb „világégés" számára,
hiszen hiába a háború, amikor „ .. a
szmoking itt volt a szekrényben, a szekrény
itt volt a házban, a ház itt állt ezen a
helyen, és nem bombázták szét. A
szmoking megmenekült, de mi hagytuk
elpusztulni. Ez a mi bajunk. A pazarlás."

Egy családot, amely ennyire „tud"
mindent, nem olyan könnyű rávenni olyan
fárasztó műveletre, mint a gondolkodás. Ők
ismerik a „lényeget", sőt „jobban ismerik"
... „A hagyomány-tisztelet a lényeg! A
hagyományt ... a mély érzelmeket
továbbvinni, ez a lényeg! Az a baj, hogy ez
hiányzik itt! Széthulló család, széthulló
nemzet! Ezt már Széchenyi is megmondta!
Miért nincs ezen a krumplisalátán bors?
Sem-mi íze bors nélkül! Lassan már ott tar-
tunk, hogy krumpli sem lesz a krumpli-
salátában!"

Értékrend

Ezek a mondatok nemcsak a Bódog família
világszemléletének kulcsát rejtik, hanem
Szakonyi dialógustechnikáját is
reprezentálják. Fontos és kevésbé fontos,
lényeges és lényegtelen dolgok közt ebben
a Bódog-birodalomban nincs különbség. Az
első ifjúságából kifelé tartó, elvált Bódog,
Vanda legbensőbb titkai alig kapnak
nagyobb hangsúlyt, mint egy jövő héten
beszerzendő új garbó. Ahogy a dolgok
értékrendje teljesen nivellálódott itt, a
szavak s a mondatok sem „ugorhatnak ki".
Hagyománytisztelet és krumplisaláta,
lelkiválság és garbópulóver, Holdra szállás
és a nagymama tányérja ... Itt minden egy
szintre kerül.

Itt jutunk el a Pesti Színház előadásának
második legyőzött nehézségéhez. Ebben a
darabban nincsenek „nagy" helyzetek, nagy
jelenetek, nincsenek drámai tetőpontok,
amelyekkel az előadás aládúcolható lenne.
Szakonyi dialógus-szövete nem engedi,
hogy bármit „kiugrasszon" a színész, az
egésznek együtt kell hatnia. Fordított
feladat ez, mint amit a klasszikus
daramaturgiájú művek rónak a színpadra,
ahol nagy hangulati-érzelmi felfutással
eljutunk a drámai csúcspontra, a
konfliktusok látványos robbanásához.
Várkonyi Zoltán abszolút rendezői
biztonságát mutatja az a következetesség,
amellyel feltárja és megvalósítja a
darabnak ezt az „anti-dramatikus"
természetét. (Egyetlen ponton esik ki ebből
az „izgalmas egyhangúságból" a darab:
Emberfi megjelenésének túlszcenírozása,
túlpoentírozottsága az előadás egyetlen
tévedésének tűnik.)

A mondatoknak fontossági sorrendet nem
ismerő egymásutánja természetesen együtt
jár avval, hogy Várkonyinak egy mérnök
pontosságával kellett megszerkesztenie az
előadást. Ahol egyetlen mozdulat va g y

mondat nem nyerhet különös jelentőséget,
ott minden mozdula-



Mozaikkockák az vadból

tot és mondatot tökéletesen az összkép-be
kell komponálni. Ennél a darabnál az
érdeklődés fenntartásának lehetősége csak
abban rejlik, hogy a néző az első perctől az
utolsóig a darab hullámhosszán maradjon,
és kövesse hangról hangra, mozdulatról
mozdulatra.

Mindenki a színpadon

Hiszen ennek a darabnak nincs is fősze-
replője ... Páger Antal kísértetiesen hiteles
Bódog ura annyiban áll a kórus élén, hogy
benne egy árnyalattal felerősödve látszik
minden, ami ebben a családban „bódogság":
a mama családféltése benne elvszerűen
makacs elzárkózás, Vanda öntelt okossága
benne „majd én rendet csinálnék" ostoba
magabízás, Dönci papucsszerető kényelme
nála már egy minidespota terpeszkedése.
Furcsa módon még a „pozitív hősnek" szánt
Imruska világmegváltó indulatai is el-
férnek benne, „nemzetféltő" korlátoltsággá
átváltozva. Páger tehát a kórus élén áll, de
alakításának értékét még az is emeli, hogy
nem használja ki a „magánszámra" csábító
alkalmat. Van ereje hozzá, hogy a
többiekkel együtt legyen jelen a színpadon.
Ez elsősorban azt eredményezi, hogy
minden helyzet reakciók sokféleségét
vonzza, minden hatás-elem felerősödik és
megsokszorozódik. A szereplők számára a
színpadon töltött egész idő jelentőséggel
bír, minden-kit a többiek reagálásának tükre
vesz körül. Vanda lila modorossággal leple-
zett szexuális túlfűtöttsége Béres Ilona
alakításában bonyolult és sokfelé mutató
vonás, de ez is különös hangsúlyt kap attól,
hogy „mellé van téve" Halász Jutka buta-
kíváncsi ámuldozása, leplezett irigysége,
egy valódi emberi szolidaritásra, részvétre,
társkapcsolatra képtelen fiatalasszony
tökéletes figurája, a báty szórakozottsága,
felrezzenései, hogy talán mégiscsak
figyelnie kellene, hiszen a nővéréről van
szó, a mama számítása, melyet a szíve
mélyén is a jó erkölcs netovábbjának hisz,
vagy Bódog papa naiv bizodalma, hogy a
lánya valóban az a tökéletes és igyekvő
úrilányka, amivé az ő irányítása mellett
felserdülnie illett volna ... A színpadi gesz-
tusok láncolata bárhol szemügyre vehető:
tökéletesen, kihagyások nélkül zár,
hibátlanul pereg ez a színpadi játék.*
(Reméljük, hogy ez a várhatóan magas

* Az alpinisták mozognak így a terepen.
mindenki ugyanarra a kötélre fűzve, minden
mozdulat többiekre ható következményeivel is
gondolva.

előadásszámot megérő produkció az idő
múlásával sem hullik szét atomjaira!)

Szakonyi jó komédiát írt, de ez a pesti
színházbeli előadás - úgy hiszem - neki is
szerzett meglepetéseket. Megsokszorozza a
hatást az a halálos komolyság, amellyel a
darabot eljátsszák. Várkonyi
koncepciójának lényege, hogy Bódogék
nem „viccből" ilyenek, komolyan
gondolják önmagukat, életbölcsességüket,
erkölcsüket, drámáikat. Komolyan hiszik,
hogy mindent jobban csinálnak, mindent
jobban tudnak, nem kételkednek abban a
képben, amit a világról alkottak. Különös
paradoxonként az állandóan nézett televízió
sem jelent számukra kontrollt, le nem
veszik róla a szemüket, de a szobájukba
lépő megváltót mégsem ezért nem veszik
észre, ha-nem mert önnön bölcsességükkel
vannak csordultig. Ők maguk, mindegyikük
ön-jelölt próféta. Ha ezek a figurák komé-
diázni kezdenének, azonnal vége lenne a
komédiának. Méltóságukban van a ne-
vetség forrása.

Epizodisták és fűszereplők

Ha mindenki „epizodista" ezen a szín-
padon, mindenki főszereplő is. A szerepek
értelmezésében, kidolgozásában valóban ez
az igényesség munkál. Págerről újra el kell
ismételni, hogy egyre varázslatosabb
színész: a realitásban az irreálist
érzékeltető képessége páratlan. Mintha a
Szekrénybe zárt szerelem abszurd
családjának abszurditását oltotta volna
mozdulatainak árnyalt realitásába. Ahogy
mozdul a szivar után, zakót vesz, vagy a
torta után nyúl, csupa hétköznapiság és
mégis ezek a mozzanatok a családi
kényelem „szimbólum-mozdulataivá"

emelkednek, hogy aztán újra szétváljanak
felszisszenésre késztető, mikroszkopikusan
valóságos megfigyelésekké. Ez az állandó
oda-vissza, ahogy Páger színpadi léte
szüntelen átmenet realitás és annak
emeltebb szférája között - talán ez
varázsának egyik titka.

A családi hierarchiában Bódog ma-mát
illetné meg a második hely, de a valóságos
erőviszonyok ennél sokkal hátrább lökik.
Bódogné nemcsak a családfő abszolút
alárendeltje, de lánya, fia, menye, sőt a
tolókocsis szomszéd (Kozák László találó
figurája) is uralkodhat rajta. Ő a minden
családban nélkülözhetetlen mártír, akinek a
mártíromság tövis-koszorúja egyszersmind
boldogító glória is. Bulla Elma mindent tud
erről az asszonyról, alakításának
kidolgozottságát legjobban talán az a
gesztusgazdagság

bizonyítja, ahogy azt a teljes passzivitást,
amely a figurát jellemzi, ki tudja vetíteni,
színpadi akcióvá tudja tenni. Helyzetét
nemcsak a színpad többi szereplőjéhez
képest fogalmazza meg, hanem ehhez a
láthatatlan tévéképernyőt is felhasználja. Ő
az, aki csak lopva vethet egy-egy alélt
pillantást a nagyszerű élvezetekkel
kecsegtető műsor felé, neki állandóan
tenni-vennie kell, esernyők, tányérok,
torták, törlőruhák tűnnek fel gépiesen és
szüntelenül igyekvő kezében, ahogy
eltipeg a készülék előtt. Aztán néha
mégiscsak leül, s arcán megjelenik - nem
az elégedettség - hanem a rég áhított
fölény, gyorsan leszólja, ami után annyira
kívánkozott, és újra dolga után lát.
Kiszolgáltatottságának megfo-
galmazásában főszereplővé nő a televízió,
amelynél még ő is háborítatlanul lehet
okosabb ...

A felnőtt Bódog gyerekek nem azonos
fegyverzetben pattantak ki az író agyából.
Vandának jutott a „leghálásabb szerep", ez
az önmagába fúló, el-vágyódásában is
megalkuvó nőalak izgalmas színészi
feladat. Béres Ilona - hosszú idő után
először - teljesen fel-szabadultan mozog a
színpadon. Fizikai izzása teljes sorssá teszi
ezt a színpadi létezést, melyben több
jelentősége van a mozdulatoknak, mint a
szavaknak. Béres nagyszerű „jéghegy"-
pillanatokat teremt, sejteti, hogy a figura
kis pózai, ha-zugságai, elhallgatásai
mögött egy teljes élethazugság áll. Csak a
kitöréses „őszin-te" pillanatokban éreztük
Béres régebbi görcsösségét visszakísérteni.

Dönci, ez a fiatalon elaggott, lelki po-
cakot eresztett mérnököcske, álmos, las-
sított mozdulataival már inkább csak írói
vázlat, karakterklisé, mint igazi figura. A
színpadon mégis meghökkentően sok
jelentésű a jelenléte, s ez Ernyey Bélának
köszönhető. Ernyey egyéb-ként az előadás
igazi meglepetése. Ez a divatos külső
adottságokkal rendelkező színész eddig
még sohasem árulta el, hogy jó
megjelenése, képeslapmosolya mögött egy
kitűnő humorérzékkel rendelkező
karakterszínész lappang, aki csak az
alkalom hiányában nem mutatkozik meg.
Ernyey ezúttal nem egyszerűen kihasznált
egy kínálkozó lehetőséget, hanem a
lehetőség fölé nőtt. Tökéletesen
összhangban mozgott vele Halász Jutka
egy emberi összhangra képtelen libuska-f
eleség szerepében. Pontosan érezte, hogy
ez egy gonosz, ártalmas libuska, önző,
anyagias, aki legszívesebben cseppenként
felleltározná, s kiszívná



uracskája pénzzé tehető munkabírását --
mert „vinni kell valamire" -, aki csupa
ócska közhelybe és méregdrága „cuki"
ruhákba burkolózik, aki tudja, hogy mit
szabad, mit illik, mit lehet, tudja, hogy „az
ember nem rúghat fel mindent",
gyűlöletesen magabiztos, és fölénye biztos
tudatában mozog a Bódog családban, s még
le is nézi őket, pedig „Bódogabb" a
Bódogoknál... Halász Jutka verhetetlen a
színpadi megjelenésben, maxiruhás,
páváskodó belépését akár-melyik
operettprimadonna megirigyelhetné. Kitűnő
nyitány ez a bevonulás egy olyan
alakításhoz, amelyben éppen a teljes
azonosulás termeli ki az iróniát. Ez a Saci
annyira „igazi", hogy az már nem is lehet
igaz .. .

Nehéz jelképnek lenni

A színpadi egyensúlyt ott nehéz fenn-
tartani, ahol az író is egyensúlyát vesz-tette.
A bravúros ötlet: a jelképes meg-váltó
megjelenése csak jelzés marad. Az ötlet
bármennyire is frappáns, csak ötlet, s nem
szervesül a darabbal. Egy jelképnek nehéz
dolga van ebben az aprólékos gonddal
realitásnak elfogadtatott szín-padi világban.

Várkonyi nem oldhatta fel ezt a meg-
oldatlanságot, bár Imrus helyét talán
pontosabban megjelölhette volna ebben a
családi koordináta-rendszerben, s Emberfit
is emberebbé fogalmazhatta volna a
jelképiség rovására. Az írói elgyengülés
két színészre is lehetetlenül nehéz
feladatot rótt. Így Imrus hiába rendelkezik
még némi reális léttel, a figura elvont
jóságával Kiss István nem tud mit kezdeni.
Igyekszik ő is Tahi Tóth László
Emberfijéhez hasonlítani - naivan
„angyaliak" és lebegőek mindketten -, de
ahogy a kárhozatot nem tudják elűzni
Bódogék feje fölül, úgy az unalmat sem
maguktól.

Bódog úr a darab utolsó pillanatában
kétségbeesetten körülnéz, és megkérdi:
„Csak érteném meg egyszer, hogy mi
olyan nevetséges mindig? Mi olyan ne-
vetséges?"

A nézőtéren még egyszer felzúg a ne-
vetés. Ők értik.

Szakonyi Károly: Adáshiba, Pesti Szín-
ház.

Rendezte; Várkonyi Zoltán; díszlet:
Drégely László; jelmez: Kemenes Fan-ni.
Szereplők: Páger Antal, Bulla Elma,
Béres Ilona, Ernyey Béla, Halász Judit,
Kiss István, Tahi Tóth László, Kozák
László.

NEMES MÁRIA

E g y é v a d G y ő r ö t t

Még a felületes újságolvasó is tud annyit
Győrről, hogy az ország hatodik leg-
nagyobb városa, nagy iparközpont; ide-
genforgalom; Kazinczy-verseny; újabban
modern műveket megszólaltató kitűnő
zenekar stb. A kevéssé tájékozott idegen a
város rangjának megfelelő színházépületet
azonban hiába keresné. A Kisfaludy
Színház egy nem színháznak épült
helyiségben játszik, amelynek semmiféle
felújítás nem képes színházkülsőt - he-
lyesebben -belsőt adni. Akik valaha is
látták a színpadot és környékét közelről,
már unásig tudják, hogy ott minden
produkció a csodát kísérti. A színpadnak
mélysége szinte nincs, magassága alig, a
változások előkészítésére csak az egyik
oldalon van hely (ez túlzás: helyecske), az
akusztika tökéletlen. Fontos erről beszélni,
mert a körülmények hatása a műsorra, az
előadásokra nem jelentéktelen. A közönség
nem tekintheti a körülményeket, csak az
eredményt, s igényei a televízió
elterjedésével fokozódnak. Győrnek amúgy
is sajátossága (a színház helyzetét
nehezítve), hogy a budapesti adáson kívül
osztrák és szlovák műsor is könnyűszerrel
nézhető, s így a tévé még egy korszerűen
felszerelt színház művészileg-technikailag
magas színvonalú előadásaival is
versenyezhet. A tévé más szempontból is
befolyásolja manapság a színházak
programját. Egy vidéki színház ma már
nemcsak a saját városa közönségéhez szól.
A műsor összeállításába belejátszik, hogy
a szín-ház egy-egy ősbemutatóját vagy
érdekes kísérletét, rangos előadását
közvetíti a televízió, egy országot ültetve a
szín-ház nézőterére. A közvetítés
népszerűséget szerezhet a színésznek,
elismerést a színháznak, növelheti a
presztízsét saját városában is. Persze
tévéközvetítés egy-kettő van egy évben
(Győrből ebben az évadban a Célfotó
előadását láthattuk), a műsor egészét a
város igényei határozzák meg.

Kinek játszik a győri színház'?

A nagyobb városokban egyik jelentős
színházlátogató réteg valóságosan és po-
tenciálisan az egyetemi, főiskolai ifjúság.

Győrött ez a réteg hiányzik. A most épülő
Műszaki Főiskola hallgatói talán majd
pótolják ezt a hiányt - persze ebbe még
néhány év beletelik. Viszont jelen-tős a
középiskolás és középiskolás korú nézők
száma. Nyilván elsősorban nekik szólt idén
a Csalódások és A kőszívű ember fiai
előadása. Az operettet nagyon sokan
kedvelik a városban. Ők a műfajon belül
elég széles választékot kaptak: a Bob
herceg, a Maya és a Szibériai rapszódia
szerepelt a műsoron. Ebben a műfajban
ütnek vissza legjobban a mostoha technikai
körülmények - ha a tévében egyik este a
párizsi Lido műsorát közvetítik, másnap a
győri szín-házban a Bob herceg nem megy
látványosságszámba. Ettől függetlenül,
minden operettfelújítás anyagilag jövedel-
mező, az érdeklődés és a népszerű szí-
nészek, az ismerős dallamok biztosítják a
sikert.

A nevetni vágyók táborának széles
skálán kínált választási lehetőséget a
színház: a zenés vígjátéktól a szatíráig,
vagyis a Szegény kis betörőtől A revizorig.
(Doktor úr, Csapó György: Al-kulcsos
komédia; Black Comedy.)

A „csemegék", ősbemutatók kedvelői-nek,
az újdonságokra vágyóknak is adott
lehetőséget a program: A Musza Dag
negyven napja dramatizálását, R. Bolt
Kinek se nap, se szél c. darabját, Ustinov
Célfotóját, Weiss Vietnami vitaira-tát
(utóbbiak a Stúdiószínpadon kerültek
bemutatásra, a Weiss-darab azonban
technikai okok miatt csak a jövő évadban
kerül repertoárba). Az utolsó be-mutató
több szempontból is érdekes: a fertőrákosi
barlangszínház első, színház-avató
bemutatója az Oidipusz király, a győriek
előadásában.

A fentiekből látható, hogy Győrött
igyekeznek változatos, érdekes, minden-ki
számára választékot nyújtó műsort
összeállítani. Az érdeklődés felkeltését
szolgálja az a törekvés is, hogy egy-egy
szerepre más színházból népszerű művé-
szeket hívnak meg, hogy még vonzóbbá
tegyék a produkciót, rangosabbá az elő-
adást. (Például fellépett a Doktor úrban
Bilicsi Tivadar, a Mayában Medgyesi
Mária, a Bolt-darabban Bujtor István, a
Musza Dag ...-ban Nagy Attila, az
Oidipuszban Koltai János.)

A műsor

Egy évad műsorának összeállításában
persze a közönség igénye mellett millió más
szempont is érvényesül - például a

szereplehetőségek, é s a művészi-techni-


