
a „lárvája" vesz részt, Brackkal szemben
az, s kizárólag az, aminek látszik: tűzzel
játszó, kacér és unatkozó asszony.

Almási Évának nincs szüksége arra,
hogy titokzatosra hangolja alakítását, mert
igazi titkokat tud Heddáról. Tudja róla,
amit Hedda nem tudhat önmagáról: ismeri
szertelen bátorságnak lát-szó félelmeit,
ismeri a látszólagos kiegyezni nem tudás
mögött a kompromisszumokkal
játszadozó gyávaságot. Heddája legjobban
azt gyűlöli Tesman óvatos, fantáziátlan
polgárságában, amit önmagában is
felfedez. S Lövborg legfőbb,
elkoptathatatlan vonzása-varázsa az a
nagyvonalú, önmagát is feláldozni képes
elszántság, az a hazárd életvállalás, amit
Hedda nem mert élni és vállalni. A két
férfihoz fűződő kapcsolatban Almási
megtalálja Hedda alakjának kulcsát: a
kisszerűséget, a gyávaságot és a többre
született asszony bátorságát; a puha
párnák közt született elszánt álmokat és a
kockázatmentes képzelgésekben is
meglevő valóságos kockázatot. Heddája
egyszerre az olcsó látszatok, szenvelgések
asszonya, s igazi, tragikus hősnő, aki
értékes életre született.

A Hedda Gabler előadása akkor jó, ha
nem az utolsó pisztolylövésnek kell
hitelesítenie Hedda jellemét. Ha nem az
utolsó pillanatban - mintegy
visszamenőleg - kell elhinnünk, hogy nem
egy unatkozó, veszélyes szépasszonyt
láttunk a színpadon, hanem egy értékes,
többre született embert.

Ha mindez csak a pisztoly dörrenésé-re
válik hihetővé - a darab érdektelen. S
bizony poros. Akkor hiába lenne, hogy
Bálint András (Jörgen Tesman), Juhász
Jácint (Ejlert Lövborg) és Haumann Péter
(Brack bíró) külön elemzést érdemlően
gazdag és árnyalt, ellentmondásos
fiérfialakokat állítottak színpadra.

A Hedda Gabler csak attól lehet jó
előadás, hogy középpontjában egy olyan
asszony áll, aki színpadra lépése pilla-
natától csak valóságos életlehetőségek
hiányában s azokra vágyódva játszadozik
férfiakkal és pisztolyokkal.

Ettől halálosan komoly és véres játék ez.
Ettől, s nem az eldördülő pisztolyoktól.

Henrik Ibsen: Hedda Gabler (Madách Színház
Kamaraszínháza)

Rendező: Lengyel György. Fordította: Hajdú

Henrik. Díszlet: Köpeczi Bócz István. Jel-mez:
Mialkovszky Erzsébet.

Szereplők: Almási Éva, Bálint András, juhász
Jácint, Haumann Péter, Ilosvay Katalin, Káldi
Nóra, Lelkes Ágnes.

FÖLDES ANNA

Merre, , Forog a körhinta"
1974-ben?

Aki színdarabból filmet forgat - százak
vagy ezrek élményét közvetíti milliók-nak.
Ez menti a közegváltás során gyakori
megalkuvást, a majd mindig elkerülhetetlen
művészi súlyveszteséget. Aki a fordítottjára
vállalkozik - tehát a korlátlanul
reprodukálható, bemutatható műalkotást
kívánja újra élő színpadra zárni - annak
eleve le kell mondania a
mentőkörülményekről. Az csak a Tizen-két
dühös ember színpadi adaptációjához
hasonlatos sikerrel igazolhatja imagát.

A film folytatása

Nádasy-Ránki-Vargha Balázs hármasa
tehát már akkor veszélyes vizekre evezett,
amikor tárgyalásba kezdett a Déryné
Színházzal a Körhinta feltámasztásáról. De
ha csak ennyi történt volna, ha csak
színpadra alkalmazzák Kertész László
ösztönzésére a két évtizeddel ez-előtt
filmművészetünk csúcsteljesítményének
számító és azóta is klasszikusként tisztelt
Sarkadi-Fábri-filmet, talán nem ütköznek
ilyen ellenkezésbe. Csakhogy ők nem
dramatizálták, hanem - két vonatkozásban
is - folytatták a Körhintát. Folytatták a
jelen idejű állásfoglalás tradícióját, és
folytatták Bíró Máté és Pataki Mari
történetét is.

A Forog a körhintát alig hogy
bemutatták, máris szenvedélyes
visszautasításban részesült a rádióban.
Mészáros Tamás kritikus - becsületére
mondom - már a bevezetőben elárulta
elfogultságát, hogy benne már az ötlet is
gyanakvást ébresztett. Hogyan lehet
Sarkadi immáron véglegesen lezárt,
halhatatlan művéből, Fábri Zoltán
filmtörténeti jelentőségű munkájából jelen
idejű zenés művet készíteni? Folytatni - a
folytat-hatatlant ... A további kritikai
megállapítások voltaképpen ebben a nem
meglepő és nem is megalapozatlan ellenér-
zésben gyökereztek.

Éppen ezért, legelőször ezzel szeretnék
vitába szállni. Nem mintha kriti-
kustársamnál kevesebbre tartanám az
említett műveket. Sőt, ellenkezőleg.
Meggyőződésem, hogy a Körhinta Sarkadi
irodalmi ihletével, Fábri művészetével,
Ránki zenéjével, sőt Törőcsik Mari és Soós
Imre kettősével együtt lett

az új magyar mitológia része. Az elmúlt
harminc év nem sok alkotásáról mond-
hatjuk ezt el. Hogy utóéletében szinte
elszakadt az alkotóktól, hogy verssorai
szállóigék lettek, hősei szinte kiléptek a
műből - a mesevilágba. Filmművé-
szetünkben a Talpalatnyi föld óta talán a
Nehéz emberek volt az első olyan alkotás,
amelynek eszmevilága beleintegrálódott a
valóságba, és amelynek hősei a filmtől
függetlenül egy társadalmi jelenség
reprezentánsai lettek. A kettő között -
legfeljebb a Körhintáról mond-hatjuk el
ugyanezt. Amikor bemutatták, a magyar
filmek látogatottsága még általában is
magasabb volt, de ezt a filmet még az
alkalmi mozilátogatók is mind megnézték.
És hányan látták azóta, fel-újítások,
alkalmi vetítések során? Elmondhatjuk,
hogy a Körhinta - az egész ország filmje
lett.

Csakhogy aki a Körhinta bemutatása
idején született, az ma már egyidős a film
hőseivel, vagy idősebb náluk. És őszintén
szólva még abban sem vagyok biztos, hogy
ugyanolyan naiv áhítattal nézné Fábri
Zoltán filmjét, mint mi néztük annak
idején. Ezért is hasznos, ezért is merész a
film folytatásának gondolata.

Az eredeti Körhintának a színpadon
nem a története, csak a szinopszisa kel

életre az expozícióban, az is a mai fiatalság
kicsit szkeptikus hangvételében. Nem
legendaként, hanem úgy, ahogy a vásári
kikiáltó őrzi. De még a kikiáltó iróniája
sem semlegesíti a falusi Rómeó és Júlia-
történet konkrét, helybeli mítoszát. Hiszen
Bíró Máté és Pataki Mari, a romantikus
lányszöktetés után is együtt maradtak,
alighanem most már holtomiglan-
holtodiglan. Bíró Máté, ha nem is kapta
meg az öreg király fele királyságát, mint
ahogy az a régi mesehősöknek kijárt,
korunkhoz illően - tsz-elnök lett a faluban.
S most az ő lányuk, az a szépségesen szép
királykisasszony, aki a modern időknek
megfelelően, egyetemi hallgatói státusban
érkezik vissza apja palotájába, és aki az
újmese hőse lesz. A Körhinta, a régi, az
eredeti csak az emlékekben él. De az új
történet idő-pontjában újraforog a
körhinta a faluban. És utasainak sorsa,
meséje most már nem önmagában tölti ki
a mesét, hanem szervesen összefonódva
jelenik meg egy másik, ma érvényes
mítosszal, a West Side Storyéval. Mert a
magyar népmesék világát, zenéjét idéző
Kör-hintát Ránki György oly módon újítja
meg, hogy a mai ifjúság aktuális igényeihez
és álmaihoz közelíti. Pataki Ma-



ri és Bíró Máté népdalt énekelve a maguk
fiatalságát idézik, míg az ifjú hősök körül
rajzó ifjúság, a gitáros galeri tagjai, mintha
egy debreceni West Side Storyból léptek
volna elő. Nem hiszen, hogy a kritikusi
önkény mondatná ezt velem. Hiszen benne
él ez a zene ritmusában, és benne van Barta
Judit szinte idézetként alkalmazott, ötletes
koreográfiájában is.

Ha a Körhinta továbbforgatása szent-
ségtörés, két egymástól talajban, anyagá-
ban, alkotóelemeiben távol álló zenei világ
integrálása végzetes blaszfémia.
Pontosabban az lenne, ha az elsőt elfo-
gadtam volna annak, aminek ellenzői
tartják. Ha nem hinnék benne, hogy a mese
- előbb-utóbb köztulajdonná válik. A
mítosz mennél élőbb, igazabb, annál inkább
feltámad az esztendők és a századok során.
A meseköltő pedig - meggyőződésem
szerint - a legkülönbözőbb elemekből
szőheti meg a maga szőttesét, feltéve, hogy
a mese birodalmán belül marad. De
ilyenkor viszont értelmetlen, céltalan lenne
a mesét egy-felől reális társadalomrajzzá
tágítani, hígítani, másfelől reális
társadalomrajzként bírálni. Mert a
mesevilág demokratizmusa a lehető
legszélesebb; de azért az esztétika
törvényei ott is érvényben vannak.

Fő vonalában a szerzőkollektíva elfo-
gadja, }tiszteletben tartja a műfaj sza-
bályait. A Körhinta egykori, megfáradt
szerelmespárja ma már az előttük járó
nemzedék útját járja. A Bíró-szülők is
rangbélivel akarják összeházasítani a lá-
nyukat. De mivel a 70-es években már
senki sem hiszi, hogy „föld a földdel
házasodik", ők a tanácselnök szépreményű
diplomás fiát, a karrierista Samu Karit
szánják a lányuknak. Mari pedig, anyja
módján, először fejet hajt a szülői akarat
előtt. Ekkor következik be a mesebeli
próbatétel - a szerelem próbája, egy
váratlanul a vásárba toppanó ifjú
darukezelő brigádvezető képében. Aki
először csak udvarol, csábítja, az-után a
körhintára ülve, annak rendje-módja szerint
el is szédíti a lányt. Csak-hogy a beavatott
közönség már tudja: az építőbrigád
vezetőjeként a faluban állomásozó
darukezelő a Mari édes-anyjának
lakodalmán faképnél hagyott kulákfi-
vőlegény, Farkas Sándor fia, aki most
bosszúból, virtusból érkezett a kis Mari
elcsábítására. Ám a szerelem le-győzi,
nemcsak a szülői parancsot, az anyagi
érdeket, de az aljas, kicsinyes szándékokat
is: a fiatalok, Bíró Máté és Pataki Mari
legendás szerelmének

méltó folytatásaként újra egymásra ta-
lálnak: ásó-kapa, karrier és öröklakás som
választja el őket egymástól...

Biztató kísérlet

Ennyi a mese váza. Ezt kell az alkotóknak
hússal-vérrel, cselekménnyel, dallal,
humorral megtölteni. És itt követik el a
legsúlyosabb dramaturgiai hibát, amikor
nem elégszenek meg a történetben
kifejeződő és a jellemrajzokból szervesen,
logikusan következő konkrét társadalmi
tartalommal, hanem erőszakkal kitágítják
a történetet. És belekeverik a tsz
melléküzemágaként létesítendő
fehérjeüzem bonyolult, közgazdasági konf-
liktusokkal terhes históriáját, amely az-
után a mesétől idegen és tulajdonképpen
tisztázatlan riportelemként keveredik a
cselekménybe. Nem ennyire bán-tó, de
legalábbis erősen vitatható a történet
szatirikus színezése. Az idegenforgalom
céljait szolgáló, valutára éhes
presszóslányok jelenete konvencionális
kabaréhumorral hígítja a játék gondo-
latvilágát. A giccsparódiáknál, kacsingató
sztriptízmotívumóknál ott kísért e fogások
örök veszedelme: hogy a közönség nem a
leleplezést, hanem a leleplezett
effektusokat élvezi. Idegesítő köz-
helyhumor jellemzi a színpadra idézett
riporterek harsány figuráját és banális
szövegét is.

Szó sincs róla, mintha a musical humora
ellen lenne kifogásunk : a tanács-elnökné
va g y a falusi Figaro olyan módon
nevettetik meg a nézőt, hogy gesztusaik és
mondataik is a darab világán belül
maradnak. Mértéktartással és sok ötlettel.
Vargha Balázs saját bevallása szerint is
parodisztikus dalszövegeinek többsége is
szellemes, csípős, csat-tanós. Ha valamit
szívesen kiirtanánk a

játékból, az nem a humor, hanem éppen
ellenkezőleg - a melodráma. Bíró Máté
öngyilkossági terve - attól tartok, vagy azt
remélem? - a nézők kis töredékét rémíti
csak meg, a többséget inkább egészséges
nevetésre ingerli.

Szentségtörés tehát, vagy műsorpolitikai
diadal? Engedtessék meg, hogy valahol a
középúton jelöljem ki a produkció helyét,
és a b i z ta tó kísérletnek örüljek.

Köztudott, hogy a Déryné Színház régen
túl van a kilométerekben kifejezett
hőskorszakon: együttese nem részvétre és
az áldozatos munkáért járó társadalmi
hálára. hanem érdembeli bírálatra tart
igényt. De ez a kritika mégsem mérhet
elvont, fővárosi mércével. Pontosabban,
csak azzal a mércével mérhet, amelynek a
használatára a fővárosban is szükség
lenne, de amit a sajtó rendszeresen
elhanyagol. Az előadások vonzására, a
közönségre gyakorolt hatására gondolok.

Zenés színjáték

A Kertész László rendezte Déryné-ope-
raelőadások szakmai visszhangja is elis-
merő volt, de még lényegesebbnek érzem
azt, amit kritikusai - Hegedűs Gézától
Pernye Andrásig elmondtak az elő-adások
missziójáról. Hogy az általános iskolában
megalapozott, de felnőtt korban
sajnálatosan folytatás nélkül maradt zenei
nevelésnek milyen nagyszerű eszköze a
Déryné Színház tolmácsolta élő opera.
Auber, Nicolai, Offenbach, Smetana és
Donizetti műveinek minden-ki számára
megközelíthető, derűs és élvezetes
kamaraelőadása. Kertész László ezt a
megszállott és eredményes köz-művelő
tevékenységét kívánta folytatni, amikor
évek óta mai témájú operát keresett a
Déryné repertoárjának bőví-

Jelenet Nádasy László-Ránki György-Vargha Balázs: Forog a körhinta című zenés játékából
(Déryné Színház). Nemes Lajos, Nagy János, Németh Hajnal, Magasházi István (MTI fotó)



tésére. Ehhez nem is választhatott volna
jobb partnert a Pomádé király új ruhája
komponistájánál, aki nyilatkozataiban és
életművében is kifejezésre juttatta a
társművészetekhez való vonzódását. Aki
mozgásban, képekben, szavakban is gon-
dolkodó zenei alkatnak vallja magát, és
,.anakronisztikus makacssággal keresi a
kontaktust a hallgatósággal". Alighanem
éppen ez a legszélesebb hallgatósággal való
kantaktus lehetősége vonzotta Ránki
Györgyöt, amikor Kertész Lászlónak igent
mondott, azzal a megszorítással, hogy opera
helyett zenés színjátékot komponál a

Körhinta folytatásaiként. (Az üggyel való
közösségvállalására jellemző, hogy nemcsak
komponistája, ha-nem alkalmanként
dramaturgja is lett a stábnak, és saját,
vakszövegnek szánt verssoraiból lett végül a
játék prológusa és epilógusa is.) A Körhinta
és a West Side Story mitológia dramaturgiai
konfrontációja pedig valóban Ránki testére
szabott zenei feladat. Ennek köszönhető,
hogy muzsikája a legkülönbözőbb
stíluselemek szellemes, dinamikus, néhol már
parodisztikus montázsává vált, és ily módon
valószínűleg a nagy sikerű
operaelőadásoknál is szélesebb
nézőrétegeket hódít meg. Ránki songjai
ezúttal közös utat nyitnak a népdalkedvelők
és a beatrajongók előtt, amely kitérőkkel
vagy talán anélkül vezet majd a (közérthető,
magasabb rendűmodern muzsika felé.

A játékot létrehozó alkotó-team motorja,
Kertész László, mintegy másfél esztendős
előkészítő munka után kezdhette csak meg
„munkaköri" kötelessé-gének teljesítését - a
bemutató előkészítését. Híven a Déryné
körülmények alakította stílusához, most a
lehető legegyszerűbb eszközöket
választotta. Ez az egyszerűség azonban nem
jelent meg-alkuvást, éppen ellenkezőleg. A
Vasarelyt idéző modern színpadkép (Wege-
nast Róbert munkája) és a jelzett díszletek
alkalmazása a szokottnál magasabb
absztrakciós és asszociációs
követelményeket állít a falusi nézők elé,
ugyanakkor jól kihasználható játékteret
teremt a színészeknek. Stílusos és szellemes
ötletek sora, kitűnő tempó jellemzik a
rendezést. Különösen sikerültnek érezzük a
Farkas Sandri brigádjának sodró erejű
dinamizmusát é a fodrászjelenet humorát.
Kár, hogy a darab ízlésficamai az előadás
egyes mozzanataira is rányomják a maguk
provinciális bélyegét.

A szereposztás slágere Köves Géza -
Sandri szerepében. Munkatársaitól

hallottak, hogy hegedűtanszakot végzett, és
a Hamlet-monológgal felvételizett a
színészminősítő vizsgán. Ezt a frappáns
pályakezdést csak azért érzem említésre
méltónak, mert személyében kitűnő
muzikalitású, jó hangú, megnyerő és tem-
peramentumos musicalszínész jelentkezett
a Déryné színpadán. Nem rajta múlott,
hogy a színpadi duettekben is egyedül
maradt. Partnerének, Németh Hajnalnak
színészi képességeit ugyanis egyelőre még
meghaladta ez a szerep. Egyéniségéből és
játékából is hiányzott a törőcsiki sugárzás. A
szokottnál népesebb szereplőgárdából
három karakteralakítást emelnék ki. Kutas
József Bíró Mátéjában élettapasztalat és
erő érződik, s úgy éli át a maga személyes és
nemzedéki drámáját, hogy abban a darab
társadalombírálata is kifejeződik. Érdekes
kontrasztot alkot a felnőtt nemzedék két
asszonyfigurája: Szele Margit és Fehér Edit
- Bíró Máténé és Samu Jánosné szerepében
- mérték-tartó, kulturált alakítással
szolgálják a drámát. A humoros effektusok
mestere a vidámságot, a paródiát és jó
ízlést mindvégig összeegyeztető Németh
József. Szerencsés volt a brigádtagok
hármasa is: Nagy János, Magasházi István
és Nemes Lajos összjátéka. A pincérnők
karáról és a riporterfigurákról tapintatból
szívesen hallgatnánk, de a rendezés
megérdemli, hogy szóvá tegyük: az ilyen
hatásvadászó, tapsot kergető „alakítások"
egy együttesen belül - kimerítik a
tisztességtelen verseny fogalmát.
Dicséretesen jó viszont az együttes tagjai-
nak, énekeseinek szövegmondása. Sajnos,
még a súgónak is minden szavat értettük a
nézőtéren I

Esztendők óta egyetértünk a népszínház
szükségességében, létjogosultságában, és
vitatkozunk annak jellegéről. Kertész László
hozzászólása most a gyakorlatban viszi
előbbre a vitát.

Nádasy László: Forog a körhinta (Déryné
Színház)

Zene: Ránki György, dalszöveg: Vargha
Balázs, rendező: Kertész László, díszlet: We-
genast Róbert, jelmez: Rimanóczy Yvonne,
táncok: Barta Judit, vezényel: László Endre,
Orosz István.

Szereplők: Kutas József, Szele Margit, Németh
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MÉSZÁROS TAMÁS

Végletek között

Még a múlt nyáron került kezembe a
Déryné Színház 74/75-ös évadának mű-
sorismertetője, amely a tizenhét leendő
bemutató majd mindegyikéről közölt né-
hány soros tartalomkivonatot. Ezek
némelyike akkor ironizáló megjegyzésekre s
egyben a műsorterv egészét érintő
kételyeim kifejezésére késztetett. De
hozzátettem még azt is, hogy jó volna
beszélgetni a színház vezetőivel alapvető
szándékaikról. Füstölgésem a rádióban
hangzott el, s mert megszoktam már, hogy
az elszálló szó többnyire nem érdemi
vitákat, hanem az érintettek aktív sértődéseit
váltja ki, igen meglepődtem, amikor
hónapok múltával meghívót kaptam a
Déryné egyik újdonságának bemutatójára.
Azt ajánlották, hogy ha megnéztem az új
darabot - Nádasy-Ránki-Vargha: Forog a
körhintáját -, akkor üljek le az igazgatói
irodában arra a bizonyos beszélgetésre is.

Még egyszer a Körhintáról

Nem tagadom, előítélettel viseltettem már
az ötlet iránt, hogy Sarkadi Imre és Fábri
Zoltán közös remekét, a Kör-hintát mai
zenés színpadon továbbírják. Nem az
átdolgozások, az újraértelmezések, még
csak nem is az átírások ellen fenekedem.
Öntörvényű művek és gondolatrendszerek
esetén azonban az idegen szerző tollából
származó folytatásokat, a befejezett, lezárt,
saját életüket élő alkotásokra való
„ráépülést", a szereplők sorsfonalainak
továbbgöngyölítését illetéktelen
beavatkozásnak tartam.

Kétségtelen tehát, hogy a Forog a kör-
hinta előadása nekem aligha tetszhetett,
hiszen létjogasulbságát magamban már
eleve megkérdőjeleztem. S mert az elő-
adás valóban nem térített jobb belátásra,
elutasító véleményemet elmondtam a rádió
kritikai ,műsorában. Földes Anna említi is
ezt a bírálatot a SZÍNHÁZ-nak
ugyanebben a számában, s bár elismeri,
h o g y ellenérzéseim nem
megalapozatlanok, higgadt alapossággal
védelmébe veszi a produkciót. Nézete sze-
rint Sarkadi és Fábri Körhintája ma már
olyan élő mítosz, amelyet bárkinek joga
van új műalkotásban feltámasztani.

Rövid kitérőként - mert szeretném a


