
Szabó Magda: Az a szép, fényes nap
(debreceni Csokonai Színház) O.
Szabó István és Sárosdy Rezső

sőségeit közvetíti az előadás, ugyanis a
rendező nem képes távol tartani magát a
hagyományos történelmi dráma hatásától.
Ezért marad ki az előadásból a kesernyés-
gúnyos gondolati építkezés, ezért vész el
az állandó sziporkázó fényváltás két
korszak között, mit sem mutatva meg a
dráma mához szóló üzenetéből.
Felhangzanak ugyan napjaink nyelvén,
korunk stílusában ugyanazok a szavak,
mondatok, amelyek a műben a dráma
belső hitelét teremtették meg, de mintha
nem is ugyanazt a darabot látnánk. Szabó
Magda drámai alapanyaga ellenáll a sok-
szor élettelen, történelmi tablószerű,
illusztratív színpadi megformálásnak. A
mű és az előadás hangvétele közötti
különbség miatt áldozatul esik a dráma
belső egysége.

4.
A dráma három nagy férfiszerepet kínál:
Gyula, Géza, Vajk. Az ő hármasukból
formálódik meg a darab, az ő össze-
csapásaikból, egyéni létükből, gondol-
kozásukból, különbözőségeikből és
hasonlóságaikból, akarataikból, össze-
fogásukból és magányukból teljesedik ki a
történet.

Gyula szerepét Gerbár Tibor játssza. A
fejedelem apósa, a már félreállított, de a
nagy cél érdekében újra felhasznált
egykori törzsvezér többszólamú szerepe

egyszerre tragikus és komikus. A színészi
feladat megteremteni a két pólus közötti
egyensúlyt, hisz egy rezzenésnyi tévedés
máris egyik vagy másik irányba viszi a
figurát. Gerbár Tibor egyszerre
méltóságteli főúr és keserű agg bohóc,
egyszerre tud a büszke múltba és a szá-
mára megalázó jelenbe tekinteni. Nem
egészen a színész hibája, hogy néhol ő
sem kerülheti el az előadás egészét jel-
lemző túlzottan emelkedett hangot.

Sárosdy Rezső Géza fejedelmet jeleníti
meg. Leginkább az ő alakításában érezzük
a dráma korokat felölelő igazi kettősségét.
Sárosdy szerepformálása áll a legközelebb
Szabó Magda valódi világához. Eljátssza
Géza teljes emberi drámáját. A
fejedelemét, aki megérti az emberi értékek
pusztulását, és megérti, hogy miközben
elérte célját, rajtavesz-tett. Látja helyzete
paradoxonát: mind-az, amit népéért, fiáért
cselként kieszelt, most már Vajk-István
hatalmában ellene fordul. S mert győzött,
vesztett is: az új ideológia túl jól sikerült,
s Vajk nem-csak ideiglenesen, véglegesen
viszi dia-dalra. Sárosdy Rezső egyszerre
ábrázolja a politikust és az embert. A
fájdalom és az irónia él együtt játékában
apa és fia útjának visszavonhatatlan
szétválásakor.

Az a szép fényes nap nem elsősorban Vajk
drámája, hanem Gézáé. Ám apa és fia
összecsapása csak akkor kap igazi
hangsúlyt, akkor lesz élő, ha egyenrangú
ellenfelek kerülnek szembe. A Csokonai
Színház produkciójában a rendező O.
Szabó Istvánra osztotta a jövendő reál-
politikusának szerepét. O. Szabó mit sem
érzékeltet Vajk fanatikus hitéből.
Alakítása tétova, erőtlen, inkább a szá-
mító, a cseltől sem idegenkedő fiatalem-
bert játssza, mint az éles szemű, jövőbe
tekintő leendő nagy uralkodót.

Az előadás többi szereplője -
Bángyörgyi Károly (Nürnbergi Hermann),
Kiss László (Adalbert püspök), Sárközy
Zoltán (Bönge), Csikós Sándor (Tata) -
hagyományos történelmi játék és a ren-
dezői koncepció szerint teremt hiteles
figurát.

5.
Utánjátszás az Az a szép, fényes nap

Debrecenben? A szó hamisan csengő
értelmében nem. S hogy most mégsem
üdvözölhetjük az önálló értelmezésnek
kijáró örömmel, azt az előadás túlzott és
ezúttal szükségtelen hagyománytisztelete
okozza.

KOLTAI TAMÁS

„Cintányéros cudar
világ…"

Ketten a Mágnás Miskából

Az operett metamorfózisa

Koltai Róbert Mágnás Miskájából hiány-
zik az osztályharcos öntudat, s így mégis-
csak támadhat némi kétségünk az iránt,
hogy Kaposváron Szirmai Albert, Gábor
Andor és Békeffy István operettjét
játsszák el. Pontosabban, hogy csak az
operettet és semmi mást. Az igazság az,
hogy egy kicsivel kevesebbet és egy ki-
csivel többet játszanak el. Kevesebbet,
legalábbis annál az „eszmei mondani-
valót" kidomborító változatnál, amelyet a
negyvenes évek végén készült filmvál-
tozat képviselt. Ott ugyanis a lovász-
fiúnak kellő komolysággal meg kellett
leckéztetnie a léha arisztokratákat. Ezt a
súlyos feladatot megkönnyítendő, Keleti
Márton kénytelen volt a fordított
szereposztás ősi trükkjéhez folyamodni.
Mágnás Miskát Gábor Miklóssal ját-
szatta, aki már „naturburschként" is,
mielőtt még Eleméry grófnak öltözött
volna, egyrészt előkelően választékos
volt - a forgatókönyv szerint az angliai
versenyistállók gyakori látogatásából
eredően -, másrészt olyan osztályöntu-
dattal, harci eszközként viselte előkelő-
ségét, hogy úgy éreztük: nemcsak az
angol versenylovakkal, hanem az angol
munkásmozgalommal és az osztályel-
lenséggel folytatott harc taktikájával is
behatóan foglalkozott. Az igazi natur-
bursch a parasztfiúból lett Baracs mér-
nök, Sárdy János volt a filmen: neki csak
a fogsorát kellett villogtatnia, szerelmére,
a szép grófkisasszonyra, a vasútjukért
ingyen kubikosmunkát vállaló falusiakra
(akik úgy álltak ki ásójukkal, mint Dózsa
kaszásai), vagy az illegalitásban jártas
lovászfiúra, aki nagy ügyesen még azt is
kicsikarta, hogy az összes jelenlevő
grófok ingyen engedjék át birtokaikat a
vasútépítés céljaira. Az már csak ráadás,
hogy a grófkisasszony közben kijárja az
alapfokú szemináriumot (mégtanulja,
hogy egy falu több, mint egy gróf), és
felsőbb osztályba léphet: elhagyhatja a
grófi kastélyt, elmehet mérnöknének.

Ne legyünk igazságtalanok: a kedvesen
banális történetek fölruházása osz-
tálytartalommal a negyvenes-ötvenes
évek fordulóján nagy átlagban nem ho-



arcok és maszkok

zott létre rosszabb minőséget (lásd: Állami
áruház), mint amilyen némely ügyesebben
megoldott mai politikai krimi vagy zenés
játék. Csak éppen ma más-hogyan kell
eljátszani őket. A Mágnás Miskát is.

Szőke István Mágnás Miskája tehát
mégsem az „igazi" Mágnás Miska. Vagy
lehet, hogy a filmváltozat nem volt az? Az
egykori fölfogáshoz az eszmei mon-
danivalón kívül hozzátartozott az operett
finom társasági stílusa is, ami meg-
határozta, hogy a szatirikusan ábrázolt
arisztokraták azért elrajzoltságukban is
hitelesek legyenek. A film elkészültekor
még nem volt olyan távoli az arisztokrata
világ (nem beszélve a „cintányéros cudar
világról"), nem is olyan régen valódi
grófok sétálgattak az utcán. Így nem
tagadhatjuk el, hogy egyrészt valamelyes
történelmi aktualitása volt a Mágnás
Miskának, másrészt a korabeli filmekről,
színházi előadásokról (és nem
utolsósorban a közelmúlt valóságából)
ellen-őrizhető életmintája.

Ma már egyik sincs. Csak csacska ope-
rett van. Az osztályharcos tartalommal
együtt az operettarisztokrácia „hiteles"
ábrázolása is időszerűtlenné vált. Szőke
teljes joggal rajzol karikatúrát Korláthy
grófékról és vendégeikről, elmerész-kedve
egészen a torz szélsőségekig.

Koltai Róbert

A Mágnás Miska - és a világ -
metamorfózisa külön terhet ró a Miskát
alakító színészre, akinek eredetileg a z a
dolga, hogy arisztokratább legyen az
arisztokratáknál, vagyis karikatúrát
csináljon a szereplőkből. A rendezői dupla
csavarból következően viszont a
karikatúra karikatúráját kell létrehoznia: az
amúgy is elrajzoltat kell tovább torzítania.

Koltai Róbertnak való feladat. Kiél-heti
bohócösztönét, mámorosan elmerülhet a
játékban, önálló számokká, commedia
dell'arte-szerű lazzikká dagaszthatja ötleteit.
Egyik nagy találmánya az Eleméry gróf
„jellemzésére" föl-vett beszédmodor: felső
fogsorával be-harapja alsó ajkát, és a
közéjük erőltetett szűk résen préseli át a
szavakat. A többiek raccsolnak? Ő túltesz
rajtuk: annyira előkelő, hogy klaffog.
Ennek még „lélektani hitele" is van, hiszen
az eredeti darab szerint minél inkább
különc benyomását kelti az afrikai
oroszlán-vadászatról érkező, hóbortos
„Eleméry gróf", minél jobban fölrúgja az
etikett-szabályokat, annál „édesebbnek"

talál

ják, annál elragadtatottabban csodálják. A
kaposvári előadásban ugyanez a szituáció
egyre abszurdabbá válik: az amúgy is
kissé gyengeelméjűeknek lát-szó
előkelőségek egy szemlátomást hü-
lyegyerek-grófot rajonganak körül.

Koltai - a rendezővel és a jelmeztervező
Füzi Sárival - nagyon pontosan ki-
dolgozta az „abszurd realitását". Az ál-
gróf egyenesen oroszlánvadászatról jön,
tehát mi sem természetesebb, mint hogy
szafariöltözetben, térdig érő sortban,
hosszú zokniban, terepjáró bakancsban és
trópusi sisakban jelenjék meg. Ter-
mészetesen csíptetővel és fehér zsebken-
dővel. A „lezser" mozgás a majoméra
emlékeztet: begörbített lábak, össze-vissza
lengő karok. Az első felvonás végének
ezzel a jelenetével, amikor Koltai Róbert
Eleméry grófként beviharzik a színpadra,
tulajdonképpen átvette az operett
táncoskomikus-szerepét, ami eredetileg
Pixi és Mixi grófoknak volt fönntartva.

Az a Miska, akit Koltai Róbert játszik,
annak ellenére, hogy van elszámolni-
valója „grófékkal", és nem is hagyja ki az
alkalmat, hogy apró elégtételeket vegyen
rajtuk (ezek legtöbbször kisebb-nagyobb
fenékenbillentésekben végződnek), inkább
a saját szórakoztatására vesz részt az
egész muriban, mintsem valamilyen
nemesebb cél - mondjuk Baracs mérnök
„bosszútervének" segítése - érdekében. A
játékösztön csak részben tartozik a
figurához, nagyobbrészt leplezetlenül a
színészé. Önállósul tehát, mondhatnánk:
önmaga kedvéért létezik, s ezt a legkisebb
neheztelés nélkül írhatjuk le. Két okból is.
Egyrészt azért, mert a színész a
„keretjátékban" megteremti ( v a g y inkább
lejelzi) Miska valóságos alakját, így
megteheti, hogy kedvére ki-lép belőle, s
visszalép bele. Annál inkább - és ez a
másik ok -, mert a grófot hibátlanul
alakító lovászfiú azért mégiscsak az
operettvilág abszurditásai közé tartozik.
Koltai pompásan kivirágoztatja az
abszurdot, elviszi a lehetséges szélsőségig,
és megmutatja: hogyan fest, ha komolyan
vesszük a blődlit. Az önálló életre kelt
nonszensz nem más, mint az operett
önmegvalósulása, és ez már olyan
tökéletes, hogy a visszájára fordul: föl-
feslik a szövet, és kibújik a kóc. Koltai
Róbert alakítása megbillenti az előadást: a
hazug élethelyzetből előcsillantja a játék
igazságát.

Molnár Piroska

Ahogy Molnár Piroska, a z a z Marcsi a
Mágnás Miska színpadára toppan, az nem
kevésbé abszurd, de egészen más érte-
lemben. Ez egyáltalán nem az operett-
szubrettek belépője. El sem lehet képzelni
sivárabb párbeszédet annál, mint ami a
grófi nagymama és a cselédlány között
folyik: „Itt vagy, Marcsi ?" „Itt vagyok,
kezicsókolom." És megismétli: „Itt
vagyok." Az a méltatlankodó
természetesség, ahogy Molnár Piroska
kiejti ezt a semmitmondó „itt vagyok"-ot,
valósággal fejbe veri a nézőt. Tényleg,
hogy kerül ide ez az élettől kicsattanó, a
valódiság levegőjét magával hozó
parasztlány? Hogy kerül az álságok és
hamisságok színpadára? Hogy kerül egy
ember a z operettbe? Molnár Piroska „itt
vagyok"-ja, ez a jelentéktelen, tőmondatos
közlés egy butácska játékban, a kaposvári
Csiky Gergely Színház színpadán - nem
restellem bevallani - legnagyobb színházi
élményeim egyike húsz éve, amióta
mindennapos színházbajáró vagyok.

Vajon ki lehet-e elemezni ezt az öt
másodpercet? Rafináltság és természetes-
ség ötvözete már maga a megjelenés is.
Berobban a színpadra, csattogó fapa-
pucsban, tenyeres-talpasan. Ez még akár
szabványos szubrettbelépő is lehetne. A
kiszámított lendület, amely szelet kavar az
álló színpadon, a színésznő váratlan
megjelenése valósággal kihívja a kö-
zönség reagálását. Ezt nevezik tapsos
bejövetelnek. Nem lennék meglepve, ha
kiderülne, hogy a kezdőmondat, ez a
színtelennek-szagtalannak látszó „itt va-
gyok" annak idején a Marcsit játszó,
nyilván nagyon népszerű színésznő ked-
véért került bele a Mágnás Miskába - hogy
mindenképpen bejöjjön a taps.
Valószínűleg Kaposváron is minden al-
kalommal tapsos volna ez a bejövetel
(gyakran az is), ha a közönség néha nem
hökkenne meg a valóditól, pontosabban a
valódinak attól az idegenségétől, amit a
pillanat az operettszínpadon kelt. „Itt
vagyok" - mondja Molnár Piroska, és a
gesztus, ahogy mondja, felér egy név-jegy
átadásával. Megveti a lábát keményen (az
az érzésünk, hogy egy pillanat múlva
gyökeret ereszt), mélyről jövő, a
méltatlankodástól kicsit rekedtes hang-
jával, nevetésével pedig mintha ezt mon-
daná: mit kell ezen úgy csodálkozni? A
valóság és az operett már egy másod-
perccel előbb menthetetlenül összekeve-
redett (akkor, amikor nem lehetett tudni,
hogy a szubrett vagy a parasztlány jött



be), s a bizonytalanság a továbbiakban
csak fokozódik, egészen az előadás vé-
géig.

Az kétségtelen, hogy Molnár Piroska
az operett minden képtelenségét átszűri a
realitáson. Egyetlen olyan gesztust,
egyetlen olyan hangot sem engedélyez
magának, aminek nincs hitele. A táncok-
ban a koreográfia könnyedségének meg
kell küzdenie a figura nehézkességével.
Van egy mozzanat, amikor Marcsi (szö-
vege szerint is) csakugyan „gyökeret
ereszt". A színésznő még ezt is olyan
komolyan veszi, hogy utána valósággal
kiszakítja magát a földhöz tapadtságból.

A nagy játéklehetőség természetesen
az, amikor Marcsit beöltöztetik grófnő-
nek. Molnár Piroska itt más utat követ,
mint partnere. Marcsi nem oldódik föl
„Eleméry Mériben", nem játssza nagy-
vonalúan túlkarikírozva, maga is élvezve

a mutatványt. Ez a „grófnő" olyan, ami-
lyennek Marcsi, a gróféknál élő cseléd-
lány látja a grófékat. Vagyis minden igye-
kezete ellenére (pedig nagyon igyekszik)
kilátszik alóla a szerep alakítója. Ez az
egész szerepjátszás bizony kínos-keser-
ves megpróbáltatás Marcsinak, nagy
megkönnyebbüléssel veszi tudomásul -
ellentétben Koltai Róbert Miskájával -,
hogy lelepleződik, és végre megint ön-
maga lehet. A harmadik felvonásban már
újra a régi Marcsi énekel a mosóteknő
mellett, és ez a dal hirtelen édeskés ope-
rettmelódiából egy édeskés operettme-
lódiát éneklő kiscseléd dalává nemesedik.
Az operett megint csak kifordult
önmagából: a valóság rápirított a hazug-
ságra. Molnár Piroska alakítása vissza-
billenti az előadást kizökkent egyensú-
lyából: újra színpadi jogaiba helyezi az
életet a csinálmány után.

FÖLDES ANNA

Válaszváltozatok

Minden álszerénység nélkül, természetes
gesztussal hárította el Major Tamás a
gratulációkat a szolnoki Puntila úr és
szolgája, Matti bemutatója után. „Ez az én
hozzászólásom a színházi vitához" -
mondotta, tág teret nyújtva ezzel a sajátos
hozzászólás - a gesztus és a teljesítmény -
értékelésének.

Ez a mondat eszembe idézte az évek óta
változó intenzitással zajló hazai szín-házi
vita legutóbb fellángoló szakaszát, amikor
is a Kritika 1975-76-os évfolyamában
felvonult szinte az egész kritikus-gárda, a
korábbinál élesebben, markánsabban
fogalmazódtak meg a problémák, de
valójában - a színházi szakma távol-
maradásának következtében - nemigen
csaptak össze az érvek. Várkonyi Zoltán
és Dobák Lajos nem törte meg, inkább
csak indokolta az érdekeltek hallgatását.

Az azóta eltelt időben a színházi sajtó-
vita konkrét produkciók kapcsán folyik
tovább. (És ez rendjén is van így: a szín-
házi élet általános gondjai legkézzelfog-
hatóbban az előadásokban tükröződnek.
A Hamlet-kritikák például igazolják, és
mintegy összefoglalják a vita során han-
goztatott aggályokat.) A korábban ma-
kacsul hallgató rendezők egy része meg-
szólalt ugyan, de - érthető és helyeselhető
módon - ki-ki a saját háza előtt söpört. A
színészek nyilatkozatokból kiolvasható
állásfoglalása, magatartása viszont polari-
zálódott: van, aki számára az interjú jó
alkalom a direktora iránti hűségnyilat-
kozatra, mások viszont saját rossz köz-
érzetükre keresnek magyarázatot. Esetleg
sérelmeiket kívánják megosztani a
nyilvánossággal.

A színházi vita tehát nem zárult le. És
nem is fog - amíg színház és sajtó van a
világon.

De megítélésem szerint, új szakaszba
lépett. Ezt jelezte, tükrözte Major Tamás
kurta mondata, és az a némi ünne-
pélyességgel színháztörténeti jelentősé-
gűnek nevezhető gesztus, ami mögötte
van. A vita felvetette, a kritika exponálta
kérdésekre a válaszok mostanában a
színpadon fogalmazódnak meg. Ez a je-
lenség, megítélésem szerint, két okból is
érdemes arra, hogy megvizsgáljuk. Kez-

Molnár Piroska (Marcsi) és Koltai Róbert (Miska) Szirmai Albert operettjében (kaposvári Csiky
Gergely Szinház) (Fábián József felvételei )


